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RESUMO 
 
“Si bu na bulidu kosta, bu ta buli bariga” uma sabedoria popular crioula 
com um vasto campo de aplicação no nosso trabalho e nele estará presente 
umas vezes de forma explicita e outras de forma implícita. Uma das suas 
virtudes está na revelação de quão limitados são os homens e as sociedades 
quanto à satisfação das suas necessidades, contando unicamente com os 
seus próprios recursos. Esta verdade tem ínsito um apelo à conjugação de 
esforços individuais e colectivos: a solidariedade e a interdependência 
individual e colectiva dos homens e das sociedades. 
“kosta” e “bariga” são duas faces de uma mesma pessoa e, por 
extrapolação, de uma sociedade (local, nacional, regional e internacional). 
Esta metáfora constitui mote para o resumo de uma dissertação, cujo 
objecto de estudo que iremos empreender, como indica o tema Segurança 
Social Guineense (Contributo para o estudo e a compreensão), tem a 
pretensão de conferir aos cidadãos (guineenses) e às entidades privadas e 
públicas, encimadas pelo Estado (e sua divisão interna, incluindo os seus 
órgãos e serviços), um subsídio que reflecte as preocupações da cidadania 
activa e do exercício de um direito social, que encontra no Estado o 
destinatário das imposições constitucionais e legais em matéria de 
assegurar (mínima) protecção aos seus cidadãos, cobrindo os seus riscos 
sociais.   
De facto, as principais características da sociedade e da economia 
guineense são demarcadas por um forte pendor solidário, que não se 
desvaneceu mesmo perante sistemáticas adversidades sócio-económicas e 
político-militares, bem como os constrangimentos de ordem regional e 
internacional, com consideráveis influências no sistema de protecção social 
guineense.  
Não menos importante, nesta ordem de ideais, é as questões de ordem 
filosófica e ideológica e as suas repercussões na sociedade. No passado o 
país experimentou diferentes paradigmas relacionais do Estado, da 
economia e da sociedade civil, que retratam a visão dominante num 
determinado estágio de interacção da política com a economia e a 
sociedade. Observamos, assim, diferentes concepções influenciadas por 
filosofia de inspiração capitalista, marxista-leninista do Estado e da 
economia, substituída, hoje, por uma filosofia que mitiga duas visões: a 
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revolucionária e a neoliberal, esta última ganha cada vez mais consistência, 
sem contar com a determinação social da tradição dos povos guineenses.  
Nessa relação entre política, economia e sociedade decorre um determinado 
posicionamento ideológico, vertido na Constituição Económica. Sobretudo, 
o acolhimento, no presente, da regência da economia pelas regras do 
mercado e a rejeição de uma estratégia económica monopolista que apela a 
uma presença intensa e actuante do político, traduzidas, respectivamente, 
na teoria do mercado e na teoria da complementaridade entre o mercado e a 
política. As duas teorias encontram expressão nos artigos 11.º, n.º 1, 
primeira parte, e n.º 2, CRGB. São as consagrações dos princípios da 
economia de mercado e do Estado social ou de democracia económica e 
social, expressa em duas vertentes: a cidadania e a democracia. 
A cidadania política e a cidadania civil, entre nós, revelam-se não propícias 
a ideia da cidadania (económica e) social, por esta ser constrangida pela 
incapacidade daquela em influenciar, em benefício dos direitos económicos 
e sociais, os processos de decisão política. Esta constatação vai influir 
negativamente a percepção e o alcance da cidadania e da participação 
activa dos cidadãos na vida política e social, bem como na actividade 
económica nacional.       
 
A actual configuração objectiva e subjectiva da Segurança Social resulta de 
alterações nos quadros político-filosofico e económico. O dever 
constitucional do Estado guineense – e das suas instituições – de assegurar 
protecção aos seus cidadãos, sobretudo pertencentes aos grupos sociais 
(constantes dos artigos 5.º, 26.º e 46.º CRGB) e o dever de solidariedade 
que vinculam todos os cidadãos em geral são aspectos de uma realidade 
que merece uma profunda reflexão, que encontra respostas, no presente 
trabalho, em duas partes.  
 
Na Primeira Parte, dedicada às questões gerais atinentes ao tema objecto de 
investigação, procurar-se-á reflectir sobre o papel da Segurança Social nas 
sociedades actuais. Do mesmo modo que, atendendo a sua génese europeia, 
parece lógico procurar, entre nós, as influências dos seus matizes. Este 
exercício é complementado pelo prisma regional, na perspectiva dos 
ditames das organizações económicas sub-regionais da África Ocidental e 
suas ambições sociais. 
A Segunda Parte condensa em particular a análise da Segurança Social 
Guineense nas suas variadas facetas, principalmente os seus grandes 
estrangulamentos e a inadequação dos modelos europeu e oeste-africano, 
uma descaracterização das raízes solidárias dos povos guineenses. Assim, 
as diferentes formas de manifestação da solidariedade desempenharão, 
neste trabalho, a função de ‘guidance’ de questionamento do actual modelo 
e de orientação para o futuro.     
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RÉSUMÉ  
 
"Si bu na bulidu kosta, bu ta bu buli bariga" une sagesse populaire créole 
avec un large champ d’application dans notre travail et, qui y sera présente 
de manière implicite ou explicite. L'une de ses vertus est dans la révélation 
de la façon dont les hommes et les sociétés  sont limités quant à la 
satisfaction de leurs besoins, en comptant uniquement que sur leurs propres 
ressources. Cette vérité a incité à un appel à la conjugaison d'efforts 
individuels et collectifs: la solidarité et l'interdépendance individuelle  
collective des hommes et des sociétés.  
«Kosta» et «ventre» sont les deux faces de la même personne et, par 
extrapolation, d'une société (locale, nationale, régionale et internationale). 
Cette métaphore est un refrain pour le résumé d'une dissertation, dont 
l'objet, comme l’indique le thème  Sécurité Sociale Guinéenne (Contribut à 
l'étude et à  la compréhension), vise à apporter aux citoyens (Guinéens) et 
au secteur privé et public, chapeautés par l'Etat (et sa division interne, y 
compris ses organismes et services), une contribution qui reflète les 
préoccupations de la citoyenneté active et de l'exercice d'un droit social, qui 
trouve en l'État le destinataire des impositions constitutionnelles et 
juridiques pour assurer un (minimum) de protection aux citoyens, en  
couvrant leurs risques sociaux.  
En effet, les principales caractéristiques de la société et de l'économie 
guinéenne sont marquées par une forte tendance de solidarité, qui n'a pas 
disparu même avec les difficultés socio-économiques et politique-
militaires, et les contraintes au niveau régional et international, avec des 
influences considérables sur le système de protection sociale guinéenne.  
Non moins important, dans cet ordre d'idées, sont les questions d’ordre 
philosophique et idéologique et leurs répercussions dans la société. Par le 
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passé, le pays a expérimenté différents paradigmes relationnels de l'Etat, de 
l'économie et de la société civile, qui retrace la vision dominante dans un 
certain stage d'interaction de la politique avec l'économie et la société. 
Ainsi, nous notons, différentes conceptions influencées par la philosophie 
d'inspiration capitaliste, marxiste-léniniste de l'Etat et de l'économie, 
remplacées aujourd'hui par une philosophie qui mitige les deux visions: la 
vision révolutionnaire et la vision néolibérale, celle-ci gagne de plus en 
plus de consistance, sans compter avec la détermination sociale de la 
tradition du peuple guinéen. 
Dans cette relation entre la politique, l'économie et la société survient un 
certain positionnement idéologique, exprimé dans la Constitution 
Économique. Surtout, l’acceptation, dans le présent, de la régence de 
l'économie par les règles du marché et le rejet d'une stratégie économique 
monopolistique qui fait appel à une présence intense et agissante du 
politique, traduite, respectivement, dans la théorie du marché et dans la 
théorie de la complémentarité entre le marché et la politique. Les deux 
théories trouvent leur expression dans l'article 11, paragraphe 1, première 
partie, et au paragraphe 2, CRGB. Ce sont les consécrations des principes 
de l'économie de marché et de l'État-providence ou de la démocratie sociale 
ou économique, exprimées en deux aspects: la citoyenneté et la démocratie. 
La citoyenneté politique et la citoyenneté civile, parmi nous,  s'avèrent non 
propices à l'idée de citoyenneté (économique et) sociale à cause de celle-ci 
contrainte par l’incapacité de celle-là d’influencer, au bénéfice des droits 
économiques et sociaux, les processus de décision politique. Cette 
observation va influer négativement sur la perception et l’atteinte de la 
citoyenneté et de la participation active des citoyens à la vie politique et 
sociale ainsi que sur l'activité économique nationale.  
 
La configuration objective et subjective actuelle de la sécurité sociale 
résulte des changements dans les cadres politique, philosophique et 
économique. Le devoir constitutionnel de l'Etat guinéen – et de ses 
institutions – d’assurer la protection des citoyens, surtout celles appartenant 
à des groupes sociaux (mentionnés dans les articles 5, 26 et 46 CRGB) et le 
devoir de solidarité qui unissent tous les citoyens en général sont des 
aspects d'une réalité qui mérite un examen plus approfondi, qui  trouve des 
réponses, dans cette étude, en deux parties.  
 
Dans la première partie, consacrée aux questions générales relatives à 
l'objet de l'enquête, on tentera de réfléchir sur le rôle de la Sécurité Sociale 
dans les sociétés actuelles. De même que, étant donnée sa genèse 
européenne, il nous semble logique de chercher, les influences de ses 
nuances. Ceste exercice est complété par le prisme régional, dans la 
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perspective des recommandations des organisations économiques sous-
régionales,  de l'Afrique Occidentale et leurs ambitions sociales. 
La deuxième partie résume en particulier l'analyse de la Sécurité Sociale 
guinéenne dans ses différentes facettes, principalement ses goulots 
d'étranglement et l’inadéquation des modèles européens et ouest-africain, 
une perte des racines de solidarité de la population guinéenne. Ainsi, les 
différentes formes de manifestation de la solidarité joueront dans ce travail, 
la fonction de «guide » de remise en question du modèle actuel et de son 
orientation future. 
 
MOTS CLÉS 
Citoyenneté (Education pour) 
Octroi de droits et droits d'échange 
Chômage et exclusion sociale  
Charges familiales 
Etat, marché et société civile  
Paradigmes et légalités 
Principe de complémentarité entre la politique et l’économie  
Principe de la démocratie économique et sociale  
Participation active 
Risques sociaux  
Solidarité individuelle et collective 
Systèmes de protection / sécurité sociale 
ABSTRACT  
 
"Si bu in bulidu kosta, bu ta buli bariga" a Creole folk wisdom with a wide 
scope of our work and sometimes it will be present so explicitly and others 
implicitly. One of its virtues is the revelation of how limited are the men 
and companies in meeting their needs, relying solely on their own 
resources. This truth has an innate appeal to a combination of individual 
and collective efforts: solidarity and individual and collective 
interdependence of men and societies. 
"Kosta" and "belly" are two sides of the same person and, by extrapolation, 
of a society (local, national, regional and international). This metaphor is a 
theme to the abstract of a dissertation, the object of study that will be 
undertaken, as indicates the Social Security issue Guinea (Contribution to 
the study and understanding), purports to give citizens (Guinea) and to 
private and public, topped by the state (and its internal division, including 
its agencies and services), an allowance that reflects the concerns of active 
citizenship and the exercise of a social right, which is the recipient of the 
state constitutional and statutory constraints on provide (minimal) 
protection for its citizens, covering their social risks. 
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In fact, the main features of society and the Guinean economy are marked 
by a strong penchant solidarity, which has not faded even before systematic 
socio-economic hardships and political-military as well as the constraints 
of regional and international levels, with significant influences on social 
protection system in Guinea. 
No less important, in that order of ideas, are the questions of a 
philosophical and ideological repercussion in society. In the past the 
country experimented with different relational paradigms of state, economy 
and civil society that reflect the prevailing view at a given stage of 
interaction of politics with the economy and society. We note, therefore, 
different conceptions influenced by capitalist-inspired philosophy, Marxist-
Leninist state and the economy, replaced today by a philosophy that 
mitigates two visions: the revolutionary and neoliberal, the latter gaining 
more consistency, not counting the social determination of the tradition of 
Guinean people. 
In this relationship between politics, economy and society follows a certain 
ideological stance, as expressed in the Constitution Economy. Above all, 
the host, at present, the regency of the economy by market rules and the 
rejection of an economic strategy that calls for a monopolistic presence of 
intense and active politician, translated, respectively, on market theory and 
the theory of complementarily between the market and politics. Both 
theories found expression in Article 11, paragraph 1, first half, and No. 2, 
CRGB. Is the consecration of the principles of market economy and the 
welfare state or social and economic democracy, expressed in two aspects: 
citizenship and democracy. 
Political citizenship and civic citizenship, among us, prove to be not 
conducive to the idea of citizenship (and economic) theory, as this is 
constrained by the inability to influence that, for the benefit of economic 
and social rights, the processes of political decision. This observation will 
negatively influence the perception and extent of citizenship and active 
participation of citizens in political and social life as well as on national 
economic activity. 
The current configuration of objective and subjective social security 
resulting from changes in policy frameworks, economic and philosophical. 
The constitutional duty of the Guinean state - and its institutions - to ensure 
protection to their citizens, mainly belonging to social groups (in Articles 5, 
26 and 46 CRGB thereof) and the duty of solidarity that bind all citizens in 
general are aspects of a reality that deserves further consideration, finding 
answers, in this study into two parts. 
In Part One, devoted to general issues relating to the subject under 
investigation, an attempt will be reflected on the role of Social Security in 
today's societies. Just as, given its origins in Europe, it seems logical to 
look for, among us, the influences of its nuances. This exercise is 
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complemented by regional perspective, in view of the dictates of sub-
regional economic organizations of West Africa and her social ambitions. 
Part Two condenses in particular the analysis of the Guinean Social 
Security in its various facets, especially their huge bottlenecks and 
inadequate models of European and West-African solidarity a 
mischaracterization of the roots of the Guinean people. Thus, the various 
manifestations of solidarity play in this work, the function of 'guidance' of 
questioning the current model and guide for the future. 
 
 
KEYWORDS  
Active participation  
Citizenship (Education for)  
Family responsibilities   
Grant of rights and rights of exchange  
Individual and collective solidarity  
Paradigms and legalities  
Principle of complementarily between politics and economics  
Principle of economic democracy and social  
Social risk/hazard  
State, market and civil society 
Systems protection / social security 
Unemployment and social exclusion  
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PARTE I 
 

QUESTÕES GERAIS DE SEGURANÇA SOCIAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A humanidade desde os seus primórdios confrontou-se com a necessidade 
de protecção social a todos os indivíduos que compõem o grupo social. 
Esta tomada de consciência foi modelada por um processo que guiou as 
sociedades independentemente do seu nível de desenvolvimento. Neste 
processo estão patentes as raízes culturais, religiosas e civilizacionais de 
cada povo.  
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Sem prejuízo do estádio de desenvolvimento actual, a protecção social está 
indelevelmente marcada por laços seculares de solidariedade1 que une os 
povos e as suas gerações. Os ideais de coesão e de pertença a uma 
colectividade suplantam todas as diferenças que separam os homens e as 
suas instituições tradicionais ou modernas.   
 
A Segurança Social Guineense2, Contributo para o estudo e a compreensão, 
é um exercício que procura, a partir das suas influências, remotas ou 

                                                 
1 Esta solidariedade (interna ou nacional) é facilmente traduzida na expressão crioula “Si bu na bulidu 
kosta, bu ta buli bariga” que, traduzida literalmente, para português, significa “Se alguém te esfregue as 
costas, esfregas tu a barriga” – equivalente a “nô djuntá-mon” ou em português: “juntemos as mãos” – 
tem a virtualidade de ser aplicada a temáticas como a solidariedade, a cidadania, a participação activa, a 
complementaridade entre a política e a economia, a parceria pública e privada e a justa poupança, entre 
outras. Para além da sua potencial aplicação no campo das relações internacionais, a cooperação entre os 
Estados, como é a Ajuda Pública ao Desenvolvimento ou as assistências técnicas ou médicas nas 
situações em que os recursos internos são insuficientes para acudir às necessidades conjunturais ou 
estruturais. Todas estas expressões estarão presentes nesta dissertação. 
2 A expressão Segurança Social deve ser compreendida no contexto de cada país. Apesar da generalização 
de que é alvo ela reflecte a realidade específica de um país, da sua economia, cultura e tradição. Entre 
nós, estas realidades são marcadas por um relativo atraso de desenvolvimento social e económico, défice 
de infra-estruturas produtivas, economia de tipo de subsistência, fragilidades institucionais, crise político-
governativas e convulsões político-militares, entre outros, sem embargo de ser construída numa base 
tradicional profundamente solidária.  
Não obstante, verificar-se nela a presença, mais ou menos intensa, de elementos definidores da instituição 
Segurança Social (como seguros sociais, impostos, transferências orçamentais, assistência social e acção 
social junto dos grupos sociais mais vulneráveis), o tema sofre aqui um desvio em dois sentidos.  
Primeiro, a realidade revela que o termo mais adequado seria a perspectiva da protecção social guineense, 
sendo mais abrangente, pois na sua substância encontra-se aquela, em formação, portanto, ainda, não 
existe na verdadeira acepção da palavra, a par do sistema privado. Ela está a formar-se e a consolidar-se. 
A Lei Fundamental (cfr. artigo 46.º, n.º 3) alinha na direcção de defesa dos cidadãos-trabalhadores contra 
os riscos que os expõem à precariedade das condições de vida, portanto limita-se a um estrato específico 
da população. Contrariamente ao Fundo de Segurança Social, criado pelo Decreto 32/1975, de 24 de 
Maio, e disciplinado pelo Decreto n.º 27/1985, de 21 de Junho, que contempla uma abrangência ampla, 
tendo em conta o seu principal objectivo de suportar os encargos financeiros decorrentes da execução dos 
planos da Segurança Social.   
Segundo, e na mesma linha de raciocínio, não obstante todos os esforços empreendidos, basicamente em 
termos de construção formal, a nossa intenção é contribuir para a criação de um verdadeiro sistema 
público de protecção social, na sua acepção de Segurança Social, quer do ponto de vista objectivo, quer 
do ponto de vista subjectivo, a partir das suas principais características, entre elas a sua limitação e 
insuficiência. O que torna o presente trabalho ainda mais aliciante, sem embargo de dificuldades que se 
avizinham. Assim sendo, parece, à primeira vista, registar-se um enviusamento do tema, na medida em 
que questionar a protecção social (privada e pública) reflecte melhor o presente do país, um exemplo de 
excelência da solidariedade tradicional. O problema centrar-se-á na ausência de amadurecimento, pelas 
razões que apontaremos.  
Entretanto, numa outra dimensão, poder-se-á pensar que a Segurança Social, utilizada globalmente para 
designar os sistemas de protecção social, com os seus objectivos, fins e meios, de um lado, os seus 
princípios e as suas políticas, de outro, como se disse, afigura-se uma das formas da protecção social, 
restrita ao âmbito dos regimes públicos, configurados em legislação própria. Ela integra o seu complexo, 
que se situa no campo restritamente legal, daí a indispensabilidade de compreender os princípios e as 
técnicas que a dominam.  
Tudo isso justifica, portanto, a proposta de reflexão dos dois aspectos: o estudo e a compreensão do tema 
em si mesmo. É este o contributo para este trabalho, que não se pretende cabal e aprofundado em todas as 
suas dimensões. Eles justificam-se, por maioria de razão, com a reforma do sistema de protecção social 
ocorrida no ano de 2007, numa linha que se pensa poderá melhorar a política de combate à pobreza e 
exclusão social.  
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actuais, focalizar as características do actual sistema de protecção social 
nacional. Uma busca que tem o seu centro nas raízes tradicionais do país, 
imbricadas na ideia da solidariedade, um elemento catalisador de todas as 
relações sociais entre os seus povos. 
A partir dessas raízes e do sistema de solidariedade tradicional desenvolve-
se o argumento de que nem as influências europeias, nem as influências 
oeste-africanas são suficientemente descaracterizadoras da realidade 
nacional, a ponto de as suas soluções ainda manterem validade, com 
potencialidade de serem apropriadas pela ordem jurídica nacional.  
Nesta linha os grandes problemas que afectam o país nacional e 
condicionam a opção por um tipo de sistema de protecção social que 
procura a sua justificação em esquemas que reproduzem ou reelaboram o 
individualismo clássico, capaz de explicar suficientemente as relações 
sociais em sociedades marcadas pela verdade absoluta do mercado 
concorrencial.      
De facto, as sociedades tradicionais estão talhadas em bases de grupo de 
indivíduos unidos pelo sangue, que se organizam em famílias, onde a 
coesão e o espírito de entreajuda entre os seus membros fundamentam a 
existência de uma comunidade ou colectiva de. Nelas o tipo de economia e 
as relações sociais inclui todos os indivíduos marcados por laços ancestrais.  
O mosaico social, o atraso económico e a degradação social dessas 
sociedades constituem limites reais à configuração de esquemas de 
protecção social que toma sobretudo em consideração a capacidade 
individual de garantir o sustento pessoal e familiar. Daí a 
                                                                                                                                               
Atendendo, ainda, a fluidez, a indefinição e a opacidade que domina o conceito de Segurança Social, bem 
como a identidade de objectivos, a diversidade das realidades que compreende, a finalidade e o método de 
financiamento justifica-se a contextualização do tema e a sua abordagem em termos da sua concepção 
legal e doutrinária. Somente a percepção do conjunto (naturalmente complexo e diversificado), dominado 
por características (antropológicas, sociológicas, económicas, culturais, políticas, religiosas, etc), do 
passado e do presente, poderá permitir uma melhor perspectiva.  
Para uma análise deste tema vide SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, 4ª 
Edição, 5ª Reimpressão, Almedina, Coimbra, 1997, p 173; ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “Esta 
expressão “segurança social (I)””, in Temas de Segurança Social, Vol. II, Janeiro de 1985, pp 5-6; “Esta 
expressão “segurança social (II)””, in Temas de Segurança Social, Vol. II, Janeiro de 1985, pp 7-8; 
ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, Princípios fundamentais numa análise prospectiva, 
Coimbra Editora, 1996, p 24; ILÍDIO DAS NEVEES, Crise e Reforma da Segurança Social, Equívocos e 
realidades, Edições Chambel, Lda., Lisboa, 1998, pp 25-31; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social e as suas implicações redistributivas – Enquadramento e regime 
jurídico, Associação Portuguesa da Segurança Social, Lisboa, Março de 2001, pp 48-50; JEAN-
JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, 13e. édition, par Rolande Ruellan, Dalloz, Paris, 
1998; PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, Bruxelles, 1970; JACQUES DOUBLET, Sécurité 
Sociale, Collection dirigée par Maurice Duverger, Thémis Droit, Press Universitaires de France, Paris, 
1967; MANUEL RAMÓN ALCARÓN CARACUEL, “Los orígenes de la seguridad social en España”, 
in Seguridad social – Una perspectiva historia, Colección Seguridad Social, número 22, Subdirección 
General de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, p 22, para quem: “La 
Seguridad Social todo el mundo sabe que es un sistema de protección pública de cualquier situación de 
necesidad y para todos os ciudadanos, eso es un sistema de Seguridad Social maduro, ésos son sus tres 
elementos definitorios: protección pública (principio de publicación), de cualquier situación de necesidad 
(principio de generalidad objetiva) y para todos los ciudadanos (principio de universalidad subjetiva).” 
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indispensabilidade de formas solidárias como aquelas presentes na 
sociedade tradicional, maxime as redes sociais de apoio, protecção social e 
poupança. E, a partir desta constatação irrefutável, as organizações sociais 
tradicionais são fecundas na renovação de formas solidárias de garantia de 
segurança económica e segurança social.   
 
Nestas perspectivas, a abordagem destas temáticas reparte-se em duas 
Partes e correspondentes Capítulos que desenvolverão os principais 
aspectos em que se recortam o essencial do trabalho.  
A Primeira Parte é essencialmente voltada para uma abordagem próxima da 
clássica, no intuito de captar as questões gerais da Segurança Social, onde 
se elege uma abordagem das suas funções e das influências exercidas pelos 
modelos europeus e oeste-africanos no nosso sistema de protecção social, 
sem embargo do questionamento da sua aplicabilidade num mosaico social 
e cultural enformado por outros valores que não os do homo oeconomicus3 
de inspiração (neo)liberal.  
Na verdade, não se duvida da origem histórica e das influências sofridas 
pelo actual sistema de protecção social guineense. Mais do que estas 
influências são as suas repercussões e que tendem a perpetuar no presente. 
De facto as injustiças do passado, se contextualizadas, são ‘atendíveis’, 
embora não desculpáveis, diferentemente da sua “tolerância”, no presente.  
 
A Segunda Parte procura reflectir a caracterização da Segurança Social 
Guineense nas suas variadas facetas, principalmente na sua abordagem 
histórica e no que tem de essencial e a distingue de muitas realidades 
sociais, a solidariedade, contrariamente à perda de valores tradicionais que 
caracteriza a nossa sociedade, marcada, no presente, contraditoriamente, 
por sinais de um individualismo somente perceptível nas raízes do homo 
oeconoimicus.  
Não obstante os sinais de uma evolução paradigmática não se assume como 
decisiva as manifestações dessa tendência que domina as sociedades mais 
desenvolvidas. Ou seja, sem embargo de se admitir influências de 
realidades e culturais distantes das nossas, nem por isso se reconhece a 
necessidade de se revitalizar as culturas e os valores que desde sempre 
distinguiram os povos guineenses de outros povos, os valores tradicionais 

                                                 
3 No sentido de uma representação moral e política, com características gerais e universais, este homem é 
dotado de preferências subjectivas na procura de acumulação de riquezas necessárias à satisfação das suas 
próprias necessidades, perseguindo fins através de meios e estratégias coerentes. Neste sentido a sua 
existência é anterior à própria sociedade.  
Vide ISABELLE VACAIRE, ANISSA ALLOUACHE, ANNE-SOPHIE GINON, YLIAS FERKANE et 
SONIA LEROY, “Crise de l’État-providence ou crise de la régulation économique ? Les leçons des 
réformes de l’assurance maladie”, in Droit Social, n.º 11, Novembre, 2008, p 1107. 
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continuam a constituir-se como pilares de uma sociedade e Estado que 
pretendem integrar-se numa sociedade mais vasta e diversificada. 
Assim, sem qualquer pretensão de minimizar as sequelas do passado, as 
diferentes formas de manifestação da solidariedade que dele advém, 
desempenharão, neste trabalho, a função de ‘guidance’ de questionamento 
do actual modelo e de orientação para o futuro. Simultaneamente se 
enriquecerá o presente trabalho com o aspecto constitucional e legal, na 
procura de captar as preocupações com as questões sociais nestes dois 
planos e as suas influências na actual configuração do sistema de protecção 
social.  
Duas análises encerrarão o nosso trabalho, antes das conclusões finais. A 
primeira relativa aos grandes estrangulamentos, porventura frutos de 
inadequação dos modelos europeu e oeste-africano, pela descaracterização 
das raízes solidárias dos povos guineenses, e dos grandes males que 
atormentam a nossa sociedade actual. Acresce a isso os diferentes 
problemas que afectam o país em geral, particularmente o conjunto dos 
cidadãos e especialmente os mais vulneráveis a efeitos ou ausência de 
medidas de políticas sociais. 
A segunda procura encontrar uma linha de possível evolução e 
perspectivação futura do sistema de solidariedade nacional, individual e 
colectiva, acrescida da solidariedade internacional. Sem estes dois 
sustentáculos do sistema de segurança económica e de segurança social 
corre-se o risco de a perpetuação da pobreza escravizar física e 
mentalmente os indivíduos e suas famílias.  
 
Finalmente, duas grandes conclusões resultarão deste trabalho: a primeira, 
relativa às influências externas no complexo normativo da Segurança 
Social Guineense, como indica a presença de elementos de outras 
realidades sócio-culturais e sócio-económicas; e, a segunda, também bem 
evidente, o seu pilar de base, aliás factor de diferenciação de outras 
experiências, a solidariedade (mormente a tradicional) e os seus elementos 
mais caracterizadores em que se sobressaem as formas e as redes sociais de 
apoios e assistência, hoje em reprodução nos meios formais.   
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CAPÍTULO I 
 

FUNÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL 
 
Generalidades 
 
A liberdade e a autonomia individuais, as qualidades, as capacidades e as 
competências inerentes a cada um dos sujeitos económicos, bem como as 
oportunidades, entre outras, são condições que determinam o sucesso ou 
insucesso dos indivíduos e proporcionam as condições objectivas de cada 
um conseguir o seu ganha-pão.  
Esta síntese do individualismo não se revê nas políticas públicas de redução 
das incertezas e desigualdades sociais, por via da melhoria do bem-estar de 
todos, independentemente dos seus atributos pessoais, como forma de 
compensar as disfuncionalidades do mercado e dar respostas às 
preocupações sociais. Trata-se de um esforço solidário que procura captar e 
mobilizar os indivíduos, as associações, a comunidade política nacional e a 
comunidade política mundial, incluindo as suas dimensões económicas. 
 
A história económica assistiu séculos de contraposições de duas teorias e 
práticas económicas: uma  que advoga o sistema de mercado, dominado 
pela equidade e auto-regulação; e outra que o rejeita pela sua iniquidade e 
incapacidade de ser auto-regular. Decorre disso que os problemas sociais, 
numa perspectiva, são insolúveis do ponto de vista da tutela de mercado, 
cuja lógica de funcionamento se contrapõe a lógica de uma economia 
distributiva4. Ou seja, em rigor, essas conclusões admitem que as 
sociedades toleram as suas desigualdades, não competindo ao mercado as a 
procura de soluções para as ultrapassar. Este entendimento está baseado na 
filosofia liberal assente no pilar do individualismo e do mercado como 
respostas aos problemas da satisfação das necessidades individuais e 
colectivas. Ou noutra perspectiva, esses mesmos problemas, somente são 
resolúveis mediante intervenção do sistema político, para suprir as 
incapacidades de um sistema que funciona com muitas imperfeições.  
 
Nem uma, nem outra, isoladamente, consegue responder satisfatoriamente 
todas as questões sociais5. A dramática situação em que vive milhões de 
                                                 
4 No mesmo sentido, entre outros, DANIEL BESSA, “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril. 
Ascensão e declínio do Estado Social Português”, in RCCS, n.ºs 15,16 e 17, Maio, 1985, p 326. A função 
redistributiva marca a preocupação predominante do Estado social.  
5 A expressão questões sociais é aqui empregue para significar os problemas comuns a todos os 
indivíduos, particularmente os mais vulneráveis (crianças, mulheres, deficientes, velhos, …), incluindo a 
busca de soluções que as diminuem, na impossibilidade de as erradicar, numa determinada sociedade.  
Assim sendo estamos com J. QUELHAS BIGOTTE, “Questões sociais”, in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, 5, Editorial Verbo, Lisboa/S. Paulo, Abril de 1987, col. 5, quando afirma que 
numa acepção lata, identificam-se com “todos os problemas da sociedade humana… afectam de modo 
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pessoas, decorridos séculos de (re)criação desses mesmos sistemas, 
questiona a validade quer das teorias liberais, pois o mercado não assegura, 
em condições óptimas, o conjunto de bens e serviços necessários à 
existência da colectividade, o que relativiza os méritos da economia do 
mercado e, com isso fica por demonstrar que o sistema económico de 
mercado é óptimo e assegura a inclusão de todos, sem exclusão de parte da 
população, como revelam as análises da fome, derivada mais das 
desigualdades na repartição dos rendimentos e riquezas do que na 
ineficiência da produção alimentar6; quer a validade dos critérios 
                                                                                                                                               
particular os indivíduos e as classes mais humildes que, por carecerem de meios de defesa sentem mais 
profundamente o rigor das injustiças e miséria da sociedade”, enquanto no sentido restrito elas opõem os 
“ricos e pobres ou… ofertas do trabalho e os dadores do mesmo… procura como meta uma organização 
social que evite as desigualdades injustas e ponha termo os males e lutas sociais” (cols. 5-6). 
Na sua origem está o desenvolvimento tecnológico a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, 
início da mudança económica na Europa, e com ela o favorecimento de uma classe e a exclusão de outra, 
respectivamente os grandes industriais e os operários – entre nós a oposição, inicialmente, entre os 
colonos e colonizados, civilizados e indígenas ou gentios, com todas as consequências sociais, 
económicas, culturais, jurídicas, … A industrialização provocou nas sociedades capitalistas quebra de 
laços familiares, exploração, miséria e condições de vida sub-humanas, como aquelas criadas por relações 
e legislações coloniais, contrariamente à ascensão daqueles que se prosperavam e acumulavam riquezas.  
A visão liberal que subjaz as políticas dos capitalistas criou dois mundos e reduziu, ao mínimo, a 
intervenção estadual. Com isso o desaparecimento da ordem económica e a organização social. A 
ortodoxia do mercado livre e concorrencial comandava (e, em certa medida, comanda) a sociedade e a 
economia: a lei da oferta e da procura encimam a liberdade contratual e a fixação de salário. Em 
consequência a perda da legitimidade de intervenção dos poderes públicos. Era a tradução máxima da lei 
do mais forte. 
A asfixia da classe trabalhadora, em virtude do liberalismo capitalista, cria, em vários sectores da 
sociedade sentimentos de revolta e de reacção contra os liberais, tendo como denominador comum a 
justiça na distribuição da riqueza. Na Igreja Católica surge a doutrina social afirmada em documentos 
pontifícios como Rerum Novarum de Leão XIII, de 15.5.1891, Magna Carta de Pio XI, de 15.5.1931, 
Mater et Magistra, de João XXIII, de 15.5.1961, Pacem in terris, 2.4.1963 e Poploroum Progressio, de 
João Paulo II, para além da Carta Apostólica Octagessimes Adveniuns 14.5.1971). Igualmente a 
importância da corrente de pensamento intervencionista e socialista. 
Para mais desenvolvimentos desta matéria vide GRANDI ENCICLICHE SOCIALI, a curi di P. 
REGINALDO IANNARONE O. P.., 8ª edizione, ampliata, rifatta e aggiornata, Napoli, Editrice 
Domenicana Italiana, 1983. Também M. S. GILLET, L’Église et la famille,  Population, Dépopulation, 
Repopulation, Troisième Édition, Desclée, de Brouwer et Cie. Paris, 1917, pp 35-63 ; PIERRE DENIS, 
Droit de la Sécurité Sociale, pp 1 e ss.  
6 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, Tradução de Paulo Pedroso, Terramar, Lisboa, 
2005, p 52.  
A leitura da carência alimentar – no sentido de significar uma alimentação inadequada, diferente da fome 
equivalente a manifestação particularmente virulenta da morte por ela causada, conforme AMARTYA 
SEM, Pobreza e fomes, p 65 – parte da relação pessoa e mercadoria ou seu conjunto. Essa carência, de 
ordem pessoal, contudo, não deve ser deliberada. Nessa linha o autor, escreve na obra citada, p 11: 
“Morrer de fome é característico de algumas pessoas que não têm alimentos suficientes para comer. Não é 
característico de não haver alimentos suficientes para comer.” (Itálicos no original).  
Acrescenta o autor: “Para compreender a carência alimentar, é, por isso, necessário entrar na estrutura da 
propriedade. A propriedade está integrada na relação de concessão de direitos. É necessário compreender 
os sistemas de concessão de direitos dentro dos quais o problema da fome tem que ser analisado. Isso 
aplica-se mais geralmente à pobreza como tal, e mais especificamente também às fomes.” (p 12). (Itálicos 
mo original). 
Lembre-se, por outro lado, que essa carência não é inultrapassável. As políticas sociais, integradas na 
protecção social pública, são importantes neste âmbito. Exemplificativas são as palavras de AMARTYA 
SEM, Pobreza e fomes, pp 19-20: “Os arranjos de segurança social são particularmente importantes no 
contexto da carência alimentar. A razão pela qual não há fomes nos países ricos desenvolvidos não é as 
pessoas serem geralmente ricas, em média. Ricas são certamente quando têm empregos e ganham um 
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meramente política na distribuição de riqueza, uma vez que ela não 
consegue eliminar todos os males associados ao sistema de mercado. 
               
Sem prejuízo, numa democracia existe uma pluralidade e variedade de 
escolhas sociais. Cabe a política social manipular o sistema de equidade do 
mercado, por sinal parcial. Compete, portanto, a política a conformação 
com a realidade social, manipulando-a, de forma a completá-la, para 
garantir a continuidade do próprio regime político e do sistema 
económico7.  
 
Durante muito tempo vigorou o entendimento de que existem dois reinos, 
isolados e inconfundíveis: o da economia, pertença da sociedade, e o da 
política, pertença do Estado8. Estas revelam a crença de que o progresso e o 
desenvolvimento económico estão configurados longe da intervenção 
estadual, na suposição de uma maior eficácia da economia de mercado no 
capítulo da produção de riqueza e repartição dos rendimentos entre os 
sujeitos económicos9. Contrariamente a apologia que considera o Estado 
como único garante da prosperidade dos povos.   
 
Na verdade, a tese liberal confere predomínio ao mercado, fundamentando-
se na sua teoria pura que considera o mercado o melhor dos sistemas 
possíveis de afectação de recursos e de repartição/devolução de 

                                                                                                                                               
salário adequado; mas para um grande número de pessoas, essa condição não consegue manter-se durante 
longos períodos e os direitos de troca das suas dotações na ausência de arranjos de segurança social 
poderiam proporcionar lotes de mercadorias verdadeiramente muito limitados. Com a taxa de desemprego 
tão alta como está hoje, digamos, na Grã-Bretanha ou na América, se não fossem os arranjos de segurança 
social, haveria carências alimentares generalizadas e, possivelmente, fome. O que evita isso não é o 
elevado rendimento médio ou a riqueza dos Britânicos nem a opulência geral dos Americanos, mas os 
valores mínimos garantidos de direitos de troca devidos ao sistema de segurança social”. 
Conclui, portanto, o autor e obra, p 21, que: “Se uma de cada oito pessoas tem regularmente carências 
alimentares no mundo, isso é considerado como resultado da sua incapacidade de adquirir direito a 
alimentos suficientes; a questão da disponibilidade física dos alimentos não está directamente envolvida.”  
Ainda sobre a fome vide do mesmo autor, O desenvolvimento como liberdade, pp 173-199. 
Numa outra leitura da propriedade, enquanto um direito subjectivo, objectivamente protegido pelo 
sistema jurídico, vide STHEPHEN HOLMES and CASS R. SUNSTEIN, The cost of rights, Firs edition, 
New York, 1999, p 59, que parte dos ensinamentos do filósofo britânico Jeremy Bentham sobre a 
propriedade e o direito, para escrever: “Before the laws there was no property; take away the laws, all 
property cases." Every first-year law student learns that private property is not an "object" or a "thing" but 
a complex bundle of rights. Property is a legally constructed social relation, a cluster of legislatively and 
judicially created and judicially enforceable rules of access and exclusion. Without government, capable 
of lying down and enforcing compliance with such rules, there would be no right to use, enjoy, destroy, or 
dispose of the things we own.”  
7 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 67. 
8 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, pp 73-74 escreve: “Tal não impede que a 
mensagem principal do relatório do FMI continue qualitativamente conforme com a doutrina dominante: 
as instituições mais favoráveis ao desenvolvimento são os que permitem o funcionamento livre dos 
mercados, protegem os direitos de propriedade e constrangem a acção do poder executivo.”   
9 Sobre o assunto, entre vários autores e obras, consultar JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o 
mercado; JOHN KENETH GALBRAITH, Economia e bem público, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 
1976.  
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rendimentos. Dela decorre que o mau desempenho do mercado quanto à 
satisfação das necessidades sociais – a não observância do óptimo 
paretiano10 ou equilíbrio walsariano11 – resulta da intervenção estadual 
(política) na economia (mercado)12. Isto é, a incapacidade de mercado é 
explicada não pela sua ineficácia, mas pelo seu funcionamento tutelado 
pelo Estado, restringindo as liberdades económicas. Esta intervenção tem 
lugar com a alocação de recursos fora do sistema de mercado (nas situações 
de distorções e imperfeições), na procura de respostas para as necessidades 
por ele não satisfeitas. Logo, a influência da democracia na economia. 
 
Contrariamente, o Estado bem-estar social, sinónimo de estabilidade social, 
garante dos direitos económicos e sociais, durante longos anos, surge como 
resposta à equação dos problemas da exclusão, pelo mercado, de muitos 
cidadãos, sem embargo de, hoje, sentir ameaçado pelo neo-liberalismo.  
O Estado social surge, na ciência económica, como um tipo que melhor se 
identifica com os postulados (re)distributivos e “garante a integração 
existencial”13 (itálico no original). Trata-se de um conceito abstracto, que 
não está ancorado em nenhum formalismo. Ele surge como uma 
explicitação dos direitos dos cidadãos e dos seus exercícios face ao mesmo 
tipo de Estado.  
O âmago da função social está na acção pública no domínio económico e 
na sua relação com os sujeitos económicos privados. Noutra significação a 
procura de conciliação do direito à propriedade privada com os 
instrumentos interventivos públicos, através dos quais a actuação pública 
influência a actuação privada, na procura de alcançar a utilidade social do 

                                                 
10 Também designado óptimo social é sinónimo de uma situação em que é impossível aumentar o bem-
estar de um indivíduo sem reduzir, pelo menos, o de outro, de acordo com o economista italiano Vilfedo 
Pareto, sucessor de Warlas. Vide para mais desenvolvimentos das ideias deste autor, HENRI DENIS, 
Histoire de la pensée économique, Thémis, Sciences Économiques, Press Universitaires de France, Paris, 
1966, pp 511 e ss. Ainda ROGER DEHEM, Historie de la pensée économique - des mercantilistes à 
Keynes, Économie “module”, Les Presses de l’Université Laval, Dunod, Québec, 1984, pp 335 e ss. 
11 Traduzido na situação de pleno emprego e de alocação/afectação óptima de recursos numa economia 
de mercado dominada pelas leis da concorrência pura e perfeita. Ora, de acordo com as orientações 
paretiana e walsariana a pobreza, a ausência de cuidados de saúde, da educação,... não se afiguram 
quaisquer disfunções do mercado. Antes, pelo contrário, são compatíveis com o seu funcionamento 
perfeito.  
Para mais informações sobre a contribuição de Léon Warlas no estudo da ciência económica, vide 
HENRI DENIS, Histoire de la pensée économique, pp 488 e ss, incluindo as críticas a sua teoria, pp 283-
299. Também ROGER DEHEM, Historie de la pensée économique, pp 283 e ss; RAYMOND BARRE, 
Économie Politique 1, pp  50-51; 578 e ss.  
12 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 50. 
O princípio do mercado, como se sabe, assenta na lógica de transformação do cidadão num mero 
consumidor dos seus bens e serviços. Uma moeda, um voto exprime a discriminação entre os indivíduos, 
com base nas suas capacidades económicas determinadas pelo mercado. A pluralidade dos sujeitos 
económicos privados que actuam livre e espontaneamente no mercado concorrencial, portanto excluídor, 
desvirtua a ideia da democratização da sociedade, assenta na cidadania e respectiva participação no 
espaço de tomada de decisão política. 
13 JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, p 194.   
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livre exercício da actividade económica. Esta é a tradução do princípio da 
complementaridade entre o mercado e a política14. 
A dimensão prestadora do Estado nos domínios económicos, sociais e 
culturais nasce da união dos direitos clássicos com os direitos de conteúdo 
social. A sua função de protecção dos cidadãos, através da actuação (e não 
da abstenção), visa conferir a estes as prestações que os dignificam, 
nomeadamente na saúde, educação e segurança social.  
 
Historicamente, a questão social15 está inserida no contexto do 
empobrecimento da classe trabalhadora com a consolidação e expansão do 
capitalismo do séc. XIX, e no quadro da luta e do reconhecimento dos 
direitos sociais e das políticas públicas correspondentes. Acresce a estes 
espaços um outro de não somenos importância, o das organizações e 
movimentos por uma cidadania social activa e responsável. 
No mesmo plano, as dicotomias ideológicas subjacentes aos conceitos de 
Estado Mínimo, preconizado pelos liberais, versus Estado de Bem-Estar 
Social, apanágio de intervencionismo estatal, podem ser concebidas como 
resultados de duas visões, não coincidentes, relativas às chagas sociais. A 
superação dessas concepções estanques estão, hoje, reflectidas na terceira 
via16 – e na quarta e quinta vias em voga –, pensada por ANTHONY 

                                                 
14 Numa leitura de interacção entre a política e o mercado vide F. H. HAYEK, Law, Legislation and 
Liberty, Vol. III, The political order of a free people, Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 
1979, pp 65-97. 
Muito seguras são, neste sentido, as observações de BENTO XVI, Caritas in Veritate, p 59: “Quando a 
lógica do mercado e da do Estado se põem de acordo entre si para continuar no monopólio dos 
respectivos âmbitos de influência, com o passar do tempo definha a solidariedade nas relações entre os 
cidadãos, a participação e a adesão, o serviço gratuito, que são realidades diversas do “dar para ter”, 
próprio da lógica da transacção, e do “dar por dever”, próprio da lógica dos comportamentos públicos 
impostos por lei do Estado.” 
15 Esta mesma questão identifica-se com a luta de libertação, um questão nacional como defende 
GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos humanos – À propósito da 
dívida pública do terceiro mundo”, in Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de 
Miguel Serpas Pereira, Fim de Século, 2002,”, p 131: “As lutas operárias e populares e as lutas de 
libertação nacional definem um outro aspecto da modernidade, uma articulação particular entre a questão 
social e a questão nacional.” 
Neste sentido FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, Segurança Social, 
Competitividade e gerações, Celta Editora, Oeiras, 2005, p 25: “Com a industrialização tudo muda, 
emergindo o que se chama a “questão social”. A expressão difunde-se, durante o século XIX, para 
identificar certo tipo de efeitos colaterais do livre funcionamento dos mercados nas economias 
industrializadas.” 
Para mais desenvolvimentos sobre o assunto vide J. QUELHAS BIGOTTE, “Questão social”, cols. 5-11. 
16 O debate iniciado no seio da esquerda europeia, que o ex-Primeiro-Ministro inglês apelidou de terceira 
via na sequência de alguns pensadores socialistas. O problema resume-se à renovação da esquerda após 
uma década de depressão ideológica resultante do derrubamento do muro de Berlim, que apressa o início 
do fim das ideologias comunistas. 
Este facto deslocou a esquerda política para o centro, ou seja concedeu um maior espaço ao neo-
liberalismo. Mas tal não significa o abandono das ideias socialistas, como se pode notar pela revitalização 
que o debate político consegue alcançar com este fôlego renovador. Repensar a sociedade, o futuro, pelos 
olhos da “velha esquerda”, saudosa de militância partidária de tipo convencional e aliança de classes, 
traduz-se em ideias novas que passa pela conquista de uma cidadania (mais) activa, formulada junto da 
sociedade civil, um actor político (e económico). 
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GIDDENS e apadrinhada por TONY BLAIR, na atura, Primeiro-Ministro 
britânico. As suas propostas alternativas da sociedade e da economia, até 
agora, não são suficientemente convincentes, no sentido de formulações de 
respostas diferentes das actuais.  
Após séculos de históricas, marcados por divergências políticas, filosóficas 
e culturais, bem como de doutrinas económicas, pode-se concluir, no geral, 
que as instituições sociais e políticas mostraram-se poucas criativas e 
perspicazes e com falta de agilidade na percepção e no combate aos 
grandes problemas que afectam um mundo cada vez mais complexo e 
globalizado.    

                                                                                                                                               
A terceira via representa um processo de renovação há muito iniciado e une políticos e académicos 
renomados. Isso explica a abertura de fórum de discussão de ideias e de sensibilidades políticas. Um 
compromisso com o futuro, uma forma de partilha da responsabilidade do poder com a sociedade. No 
passado recente o socialismo democrático encarnou essa forma de questionamento dos ideais liberais e 
dos ideais comunistas. 
Do que se trata, na verdade, é de uma operacionalização dos valores de igualdade, liberdade e 
solidariedade pensados pela velha esquerda. As relações sociais são, hoje, dominadas pela tecnologia. Ela 
revolucionou a produção e as suas relações e venceu as distâncias entre os centros de decisão económica, 
sobretudo. De igual modo a convivência social e a democracia. E isso constitui um grande desafio à 
política e aos políticos, obrigados a encontrar um ponto de equilíbrio entre o mercado, na sua pureza, e o 
plano. A regulação surge como um ex quilibri, um compromisso entre a economia e a política. 
Sobre o assunto e para mais desenvolvimentos vide TERCEIRA VIA, 4ª Edição, Fenda Edições, Lisboa, 
1999.  Cfr. ainda GÉRARD FARJAT, Droit Économique, Thémis Droit, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1971, pp 18-25.        
No quadro africano foi apresentado por L. S. SENGHOR como socialismo africano, constituindo uma via 
alternativa entre o capitalismo e o socialismo/comunismo, onde se conjugam a liberdade e a justiça social. 
Esta construção encontra base político-filosófica na negritude (cujo primeiro aparecimento surge no 
escrito de AIMÉ CÉSAIRE, em 1938, no seu livro de poemas, "Cahier d'un retour au pays natal", 
associado à reivindicação de um grupo de estudantes africanos, em Paris, no começo da década de 30. 
São estes os responsáveis e dinamizadores dessa corrente. Juntamente com estes ilustres africano e 
martinicano, o ghanês LEON DAMAS. Mas, foi SENGHOR que mais se destacou na divulgação da 
negritude, quando chegou à Presidência de Senegal. 
Esta forma de interpretar a terceira via para a sociedade africana, a negritude, organiza-se em torno de 
sectores livre, misto e socializado e tem como finalidade a acumulação de riquezas espirituais, afastando-
se das sociedades industriais. Apud MAKTHAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de 
desenvolvimento na África ao Sul do Saara”, Économie politique de la Charî’a – Le Coran et la Sunna, 
Max Weber et les autres, Press Universitaires de Dakar, 2008, p 144, nota de rodapé de página 2. 
Para uma apreciação da contribuição da reacção (explosiva) africana sobre a colonização, vide, também 
AIMÉ CÉSAIRE, Discurso sobre o colonialismo, Prefácio de Mário de Andrade, Cadernos Livres, n.º 15, 
Sá da Costa, 1ª Edição, 1978, (Tradução da versão francesa de Discours sur le colonialisme, de Noémia 
de Sousa). Nela encontra-se impregnado um discurso-artigo do autor quanto à colonização africana e à 
necessidade da reconquista da identidade africana, através da luta de libertação nacional. Esta obra é tida 
como um estímulo à consciência revolucionária e à revolta contra o colonialismo e fascismo.  
O retrato da essência do colonialismo feito pelo próprio permite concluir que o colonialismo, em si 
mesmo, conforme MÁRIO DE ANDRADE “desciviliza simultaneamente o colonizador e o colonizado.” 
In Prefácio a obra em referência. Esta conclusão retira-se das palavras do autor, obra citada, pp 23-24.      
Ainda ELIKIA M’BOKOLO, África negra: História e Civilizações, Do século XIX aos nossos dias, 
Tomo II, 2ª Edição, (colaboração de Sophie Le Callennec e de Thierno Bah), Tradução de Manuel 
Resende, Revisão científica de Alfredo Margarido e Isabel Castro Henriques, Edições Colibri, Colecção 
Tempos e Espaços Africanos, Lisboa, 2007, pp 455 e ss, especialmente pp 478-479; BERNARD 
FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et politique mondial”, in ÉTAT 
ET POLITIQUE DANS LE TIERS-MONDE, Sous la direction de Pablo Gonzalez Casanova, Forum du 
Tiers-Monde, L’Harmattan, Paris, 1994, pp 214-219. Em certo sentido HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 20, 
O mundo contemporâneo, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, Tradução de Maria Manuela 
Soares Faure da Rosa, Publicações Europa-América, Lisboa, Março de 1969, pp 149 e ss.      
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O mundo contemporâneo viveu em torno de ideais de bem-estar social, 
como objectivo de uma sociedade desenvolvida e economicamente 
próspera. Os desafios da existência individual e em grupo, mais ou menos 
organizado, foram motivos de tensões sociais geradas pelo crescimento e 
desenvolvimento económico. 
A abordagem mais ou menos abrangente das questões sociais, 
modernamente, confirma uma crescente consciencialização geral quanto à 
conciliação das políticas de protecção social com as estruturas económicas. 
Disso é exemplo o Estado-Providência, nas suas expressões de políticas 
sociais de base beveridgiana e de keynesianas, de pleno emprego17. 
A modernidade18, saída da Grande Depressão, debateu-se com o problema 
da necessidade da intervenção pública, sintetizada em três eixos, a saber: a 
estabilização da economia como meio de restabelecimento do equilíbrio 
macroeconómico; a afectação de recursos para corrigir a imperfeição do 
mercado e a redistribuição de rendimentos para se assegurar a manutenção 
da solidariedade e coesão sociais19.  
Segundo KEYNES esse acontecimento teve origem na contracção do 
investimento e na insuficiência da procura global, em resultado de 
desemprego. Trata-se de uma constatação da falência da crença clássica do 

                                                 
17 Vide GAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, “Social policy and the economy”, in The future of 
the welfare state: remaking social policy, Edited by Howard Glennerster, Heinemann, London, 1983, p 
41, após admitir a conflitualidade entre os objectivos de política económica e os de política social, 
escreve: “So there will usually be conflicts between economic growth and efficiency on the one hand and 
redistribution and equity on the other. A second area of conflict may arise in relation to the labour supply 
and unemployment. Earlier retirement may reduce the labour supply thereby reducing the unemployment 
statistics in the short terms at least; but it may de at the price of more spending on social security, lower 
incomes, and more isolation for the elderly.”   
O pleno emprego constitui um dos pilares da construção keynesiana do equilíbrio da economia. Mas, a 
sua integração no âmbito das políticas sociais do Estado-Providência não foi bem sucedida por influência 
de crises económicas. Cfr. RAMESH MISHRA, O Estado-Providência na sociedade capitalista, Estudo 
comparativo das políticas públicas na Europa, América do Norte e Austrália, Tradução de Ana Barradas, 
Revisão Técnica de Juan Mozzicafreddo, Celta Editora, Oeiras, 1995, p 11, ao tecer estas considerações, 
escreve: “Se virmos o Estado-Providência pré-crise como uma combinação de elementos keynesianos e 
beveridgianos, é evidente que a base keynesiana do afinamento da economia de mercado no sentido de 
manter o pleno emprego tem sido o elemento mais afectado.”     
18 Sobre o conceito e a análise da modernidade, bem como as suas implicações culturais e 
epistemológicas, vide, entre outros, ANTHONY GIDDENS, As consequências da modernidade (Título 
original: The consequences of modernity), Tradução de Fernando Luís Machado e Maria Manuela Rocha, 
4ª Edição, 1ª Reimpressão, Celta Editora, Oeiras, 2000.   
19 Nesse âmbito foram esboçadas soluções de políticas sociais para fazer face aos grandes problemas que 
tendem a enfraquecer essas virtudes sociais. A utilização dessas mesmas políticas está na origem de 
divergências das escolas e dos pensadores económicos: de um lado os liberais, representando os 
monetaristas e a Nova escola clássica ou teóricos que defendem o funcionamento do mercado, sem 
qualquer tutela pública; de outro os intervencionistas, encabeçados por J. M. KEYNES, que defendem a 
acção governamental como a melhor forma de assegurar o melhor funcionamento do mercado e combater 
as desigualdades sociais.  
Cfr. JACQUES LECAILLON, Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX CONTEMPORAINS, sous la direction de Philippe Darreau et Claude Pondaven, Édition 
Cujas, Paris, 1998, p 21. 
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mecanismo automático de pleno emprego e em consequência a necessidade 
de estímulo ao consumo de bens e serviços por via do orçamento público20.    
 
A desigual repartição de recursos entre os territórios, o desnível de 
desenvolvimento económicos dos mesmos e das suas diferentes parcelas, o 
acesso de uns e as restrições de outros às técnicas e (novas) tecnologias de 
informação e de comunicação, … influenciam a criação e a repartição da 
riqueza entre as sociedades e entre os homens nas diferentes latitudes 
geográficas. Com maior ou menor profundidade, não obstante a 
convergência do mundo contemporâneo em torno das principais 
preocupações da humanidade, principalmente sobre a repartição desigual 
entre as Nações dos frutos do desenvolvimento, os condicionantes a uma 
vida melhor e condigna de muitas pessoas são cada vez maiores. Os 
condicionantes a uma vida melhor e condigna de muitas pessoas. Nem a 
retórica dos líderes mundiais é suficiente para salvar a humanidade das 
consequências drásticas de uma sociedade global menos justa, amarrada a 
soluções economicistas que escondem propostas egoístas.  
Perante os sistemáticos discursos inconsequentes e as denúncias de injustas 
e de incertezas quanto ao futuro as possibilidades de opções são limitadas. 
Tais limitações das sociedades actuais devem ser traduzidas em fórmulas 
políticas que criam novas perspectivas para a humanidade. E aqui o papel 
da Segurança Social é imensurável. Ela deve enquadrar acções que visam 
combater todas as formas de pobreza e de exclusão social, que confiram 
dignidade a cada homem em concreto, proporcionando-lhe plena integração 
na sua sociedade e na sociedade global.         
JEAN-JACQUES DUPEYROUX apresenta, globalmente, três funções21 da 
Segurança Social, a saber: a de garantia de indemnização ou garantia de 

                                                 
20 JACQUES LECAILLON, Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
CONTEMPORAINS, p 21. 
Sobre a influência do pensamento keynesiano muitos economistas procuraram realçar o papel do Estado 
na melhoria das condições de vida das populações. Existe uma vasta literatura sobre o tema. Para além 
das que são citadas especificamente, vide, entre outros, PIERRE DELFAUD, Keynes e o keynesianismo, 
2ª Edição revista e actualizada, Publicações Europa-América, Colecção Saber, Mem Martins, 1988. 
JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1976, 
passim. 
21 Sem questionar a posição do autor de Droit de la Sécurité Social, vide a nossa análise e visão no ponto 
da matéria relativo ao mesmo assunto. No sentido algo próximo a posição de JOSÉ FRANCISCO 
BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la 
Seguridad Social, p 23, que sintetizam o duplo sentido em que a Segurança Social influencia a economia, 
porquanto incide sobre os gastos sociais e serve de ajustamento de mercado, sem contar com o elemento 
político incluído nos gastos do sistema que: “(…) afectan directamente a la legitimidad del sistema 
político y de la economía de mercado.”  
Na perspectiva de FERNANDO MAIA, O financiamento da Segurança Social em Portugal, Pistas para 
una nova lógica, Conferência no CRSS, Braga, Julho de 1988, pp 19-21, na linha de Perrin, são duas as 
grandes funções da Segurança Social: as constitutivas (garantia de cuidados médicos e protecção e 
promoção da saúde, rendimento social de substituição ou de compensação e rendimento social mínimo) e 
as iteractivas (espraiadas nas funções constitutivas, no entanto elas contribuem para a eficácia sua maior 
eficácia e são as seguintes: acção social, a formação e a investigação social).  
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recursos para acudir as necessidades das classes sociais mais vulneráveis 
(crianças, mulheres, velhos, …); a de criação de emprego para incluir as 
camadas excluídas, a princípio, do mercado de trabalho, por falta de 
formação e qualificação profissionais, e, do mesmo modo, contribuir para a 
redução dos encargos sociais22 das empresas com os trabalhadores 
(reduzindo os encargos com as quotizações), com vista a permitir que os 
jovens tenham acesso ao mercado de trabalho; e a de política económica, 
com o objectivo de relançamento do consumo e do poder de compra dos 
beneficiários da Segurança Social. Apontam-se como exemplos o New 
Deal do Presidente norte-americano Roosevelt e seu Social Security Act23, 
de suma importância histórica24 – permitem, de uma maneira geral, o 
acesso ao mercado de trabalho.     
Em suma, note-se a incidência da Segurança Social sobre a economia. De 
uma maneira geral a vida económica resulta claramente influenciada pelas 
prestações sociais derivadas dos sistemas públicos de protecção social. 
Assim, a remuneração paga aos trabalhadores depende da performance 
económica e, igualmente, determina os benefícios sociais no presente e no 
futuro.    
Numa outra formulação e dimensão, mas sem pôr em causa a tripartição de 
funções avançadas por aquele autor, a nossa análise que se seguira, 
privilegiará a dimensão meramente individual e a dimensão social e 
internacional dos homens susceptíveis de ser influenciadas ou alteradas 
pela Segurança Social. É o que se seguirá confluído nas suas funções.    
Sem dúvidas e independentemente das considerações sobre as funções que 
cabem desempenhar a Segurança Social, existe, hoje, uma aquisição que se 
revela comum: a necessidade de se organizar a protecção social pública dos 
cidadãos contra determinados eventos danosos, pois que os seus efeitos 
interessam a cada um individualmente e a todos colectivamente: a 
responsabilidade, primeiro, do Estado, e a solidariedade de todos, em 
segundo lugar. Para o Estado emergirá a necessidade de se configurar a 
Segurança Social no conjunto das políticas sociais. E, para os indivíduos 
em geral, o fortalecimento de um espaço quer pessoal, quer familiar, quer 
de grupo, quer ainda de solidariedade pública.  

                                                 
22 Isso justifica o conceito moderno do salário: “(…) el llamado salario social, o salario diferido, rentas 
sustitutivas del mismo y el papel que el gasto social tiene dentro del gasto público y de se su financiación 
y del coste de la mano de obras (cargas sociales para las empresas),… Seguridad Social constituya en casi 
todos los países una variable decisiva de la política económica.” Cfr. JOSÉ FRANCISCO BLASCO 
LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad 
Social, p 23. 
23 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 65-66.  
24 Igualmente HENRY AARON, On social welfare, Abt Books, Cambridge, Massachusetts, 1980, p 3, 
para quem “When future historians review the social legislation on the first two centuries of American 
history, they are likely to hail the Social Security Act as the most important single piece of legislation in 
that entire period, with the possible exception of the Homestead Act.” 
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Sugere, em suma, que devem ser criadas condições para a existência de um 
espaço público e privado de Segurança Social25. Isso não quer significar 
nenhuma concepção abonatória da substituição do sistema público que, 
quanto a nós, as suas fronteiras jurídicas e financeiras devem ser ampliadas 
na proporção da necessidade e da capacidade de organização do sistema 
privado de protecção social, cujas manifestações estão ao alcance de todos 
e atingem quantitativamente mais indivíduos e famílias. 
 
 
Secção I. combate à pobreza e exclusão social 
  
Os critérios definidores do subdesenvolvimento26 são a miséria, a pobreza, 
a fome, a ignorância,... que, no seu conjunto, grassa as populações dos 
países com níveis de desenvolvimento situados abaixo de determinados 
patamares. A miséria e a pobreza em especial constituem características 
desolantes de certas regiões do planeta. Estes males desumanizam o 
                                                 
25 Para uma resenha dos argumentos teóricos e práticos do debate das vantagens e desvantagens dos 
sectores público e privado vide, entre outros, JEAN-PIERRE DUMONT, Les systèmes de protection 
social en Europe, 4e. édition, Espace Social Européen, Economia, Mutualité Francillenne, Paris, 1998, pp 
42 e ss.  
26 Este conceito social e económico constitui um antípoda do desenvolvimento. E nas suas linhas 
divisórias situam-se, entre outras, o investimento em trabalho e em capital, muito mais intenso entre os 
países considerados desenvolvidos. Sobre o assunto vide a nossa tese, p 62, nota de rodapé de página 60.  
Para mais desenvolvimentos vide os ensinamentos de SOARES MARTÍNEZ, “Economias 
subdesenvolvidas”, in Dispersos económicos, Separata da RFDL, 1990, pp 215-219. Igualmente ELIKIA 
M’BOKOLO, África negra, História e Civilizações, pp 434-438, autor que justifica o 
subdesenvolvimento do continente negro ligado à ideia da “«valorização económica» colonial, querendo 
simultaneamente decalcar o «desenvolvimento» a muito longo prazo da África sobre o da Europa, e fazer 
beneficiar a Europa das riquezas da África, destruiu a dinâmica do continente e nele gerou muito 
certamente as bases do subdesenvolvimento.” (p 438).  
As classificações terminológicas e os critérios empregues na distinção dos países conforme o seu nível de 
desenvolvimento em geral, encontram-se em AV, Économie du développement, pp 7-9. Também SERGE 
LATOUCHE (economista e filósofo francês), apud JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e 
integração económica regional em África”, p 181, que encontra neste conceito “uma dupla impotência: 
impossibilidade de se desenvolver, ou seja de suscitar uma acumulação de capital suficientemente forte 
para elevar o nível de vida da população, impotência em procurar soluções alternativas para sair da 
miséria e da sujeição.”  
Vide a explicitação deste conceito em DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du 
Nord, Jeux-Enjeux-Solutions, Maisonneuve & Larose, Paris, 2005, pp 22-23. Também FRANÇOIS 
PERROUX, «Trois outils d’analyse pour l’étude du sous-développement: - Économie inarticulée; - Coûts 
de l’homme; - Développement induit», in Economie e Sociétés, Cahiers de l’Institut de Sciences 
Mathématiques et Economiques Appliquées, Série F, n.º 27,  Tome XII, 6,7, juin-juillet 1978. O autor 
considera como características importantes do subdesenvolvimeto as seguintes: “juxtaposition 
d’économies de types différents” (pp 1249-1250); “dépendance financière” (pp 1250-1251); 
“l’incompatibilité des plans” (pp 1252-1253), “défauts de transmission” (p 1253). As economias deste 
tipo são, igualmente, caracterizadas, ainda pelo mesmo autor e obra, por “quatre cercles vicieux ou quatre 
sortes de contradictions”, a saber: “les taux de natalité, les taux de mortalité et les taux d’accroissement 
net de la population sont élevés, le niveau des subsistances élémentaires est faible… Elle suppose un 
développement de l’agriculture pour fournir les matières premières locales et augmenter les rations des 
travailleurs… Le revenu national des pays sous-développés est bas. D’où un faible quantum d’épargne… 
D’où la nécessité de recourir à l’impôt… ou à l’investissement venu de l’étranger,… Dans les pays sous-
développés, ce sont des consommations mal reliées entre elles, imparfaitement dépendantes de la 
dimension des flux monétaires” (p 1254). (Itálicos no original).  
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homem, a ponto de descaracterizar a sua personalidade e dignidade, tanto a 
nível físico como a nível mental.  
Os sinais de perpetuação da pobreza não deixam indiferentes 
investigadores, políticos e homens de negócios. E a partir deles, numerosas 
iniciativas, mais ou menos bem sucedidas, foram concebidas para travar os 
males que mortificam populações inteiras. 
Sem embargo, muitas categorias de pessoas (idosas, deficientes, incapazes, 
minorias étnicas, emigrantes, desempregados, sem abrigo, mães solteiras, 
órfãos, entre outros) formam populações excluídas ou marginalizadas das 
sociedades modernas. 
Poder-se-ia, numa primeira aproximação, concluir que a definição e a 
delimitação conceptual da pobreza e da exclusão social constituem tarefas 
complexas, sobretudo devido à extensão do seu campo material e a novas 
formas, mais ou menos visíveis e perceptíveis, mental ou espacialmente, 
em que se traduzem modernamente.   
 
Os economistas liberais do século XIX acreditavam no aumento do bem-
estar baseado no crescimento económico e não na redistribuição. Ou seja, é 
um problema que pertence ao domínio da produção e não ao das políticas 
públicas27. Assim sendo, esta forma de encarar a pobreza admite uma única 
forma de a combater: o incremento da produção (aspecto económico) 
negligenciado a redistribuição (aspecto político). Esta visão pode ainda 
explicar as diferentes dinâmicas das economias desenvolvidas e economias 
subdesenvolvidas separadas pelo contacto cedo ou tardio com os frutos da 
Revolução Industrial, um veículo de alterações estruturais que 
determinaram um aumento do bem-estar social. 
Dito por outras palavras, o esforço individual e colectivo era considerado, 
nos séculos XVIII e XIX, um factor determinante da riqueza nacional e 
mundial. Nesta perspectiva as funções do Estado deveriam ser resumidas, 
entre outras, na defesa dos cidadãos e das suas propriedades. Tal como no 
passado, presentemente, a tendência do mercado global é dirigida pela 
lógica de acumulação de lucros do capital em detrimento de uma 
remuneração condigna do trabalho. Isto é, a priorização do trabalho morto 

                                                 
27 Bem se compreende que: “As formas mais visíveis, ou mais chocantes, do processo de exclusão 
residem na rejeição para fora das representações normalizantes da sociedade moderna avançada. Numa 
sociedade onde o modelo dominante continua a ser o «Homo Economicus» convém participar na troca 
material e simbólica generalizada. Todos aqueles que recusam ou são incapazes de participar no mercado 
serão logo percebidos como excluídos. A pobreza significa a incapacidade de participar no mercado de 
consumo. O desemprego sublinha a incapacidade de participar no mercado de produção”, conforme 
MARTINE XIBERRAS, As teorias da exclusão – Para uma construção do imaginário do desvio, (Título 
original: Les théories de l’exclusion), Tradução de José Gabriel Rego, Instituto PIAGET, Lisboa, 1993, p 
28.   
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empurrando as formas de remuneração do trabalho vivo para a fronteira da 
sobrevivência28. 
A pobreza pode ser explicada, em parte, como efeito do atraso de 
desenvolvimento, um equivalente do subdesenvolvimento e de todas as 
suas consequências nefastas. A vivência à margem da sociedade, por 
incapacidade de gerar rendimento individual e familiar ou inaptidão para a 
vida económica activa, constitui forma tradicional de pobreza29, suplantada, 
em alguns países, com os instrumentos de políticas sociais, mormente a 
protecção social, nas suas múltiplas formas.  
                                                 
28 Entre nós, a precarização, a baixa remuneração do trabalho e a ausência de um Estado bem-estar social, 
preocupado com a repartição igualitária dos frutos do crescimento económico e do progresso técnico, 
torna praticamente impossível a existência de políticas fiscais e de verdadeiras instituições de Segurança 
Social e tolde uma participação activa dos cidadãos. Nesta complexa realidade social, as políticas 
públicas deveriam ter como missão prioritária o combate à pobreza e à exclusão social, fazendo delas uma 
questão prioritariamente nacional. 
Em algumas economias desenvolvidas, exemplo a norte-americana, a luta contra a precarização do 
emprego é travada, também, a nível da modulação da taxa de quotizações sociais (e taxas de supressão de 
postos de trabalho em condições económicas florescentes). Vide sobre o assunto THOMAS COUTROT e 
MICHEL HUSSON, “O mercado de trabalho – À propósito do desemprego de massa e do pleno 
emprego” in Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Pereira, Fim de 
Século, 2002, pp 105-106. 
29 Acompanhamos de perto EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that is both absolute and 
relative because human beings are at once individual and social”, ”, in Review of Social Economy, Vol. 
XLVIII, n.º 1, Published by Association for Social Economics at Marquette University, Spring 1990, p 5, 
quando afirma: “Poverty is two-dimensional because physical need is two-dimensional. Physical need is 
two-dimensional, in turn, because human beings are two-dimensional. One dimension is individuality 
wherein the person is unique, independent, and self-determining. The other dimension is sociality wherein 
the person is like others, dependent and conditioned by environment.”  
Ela cria nos indivíduos e na própria colectividade um sentimento presente em todas as civilizações que, 
ao longo de séculos, foi sendo transmitido, a ponto de cristalizar as suas atitudes. Assim se explica a 
influência do pensamento cristão vertido na civilização ocidental, hoje, disseminado em todos os 
quadrantes do globo. A atenção aos mais pobres foi elevada a uma das bem-aventuranças, conforme S. 
Mateus 5, 3 (“Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.”) Nesta linha as Encíclicas 
papais que advogam a pobreza espiritual, e com ela a repartição material dos bens, sobretudo aos mais 
pobres, tal como ensina Jesus (“Dai de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede.”) 
A influência cristã e a sua difusão (quase) planetária não constituem a única forma de atenção para as 
difíceis condições de vida que experimentam milhares de milhões de homens. O marxismo criou uma 
doutrina própria, material, a partir de Karl Marx e o seu Manifesto Comunista de 1848. De igual modo o 
socialismo defende a nacionalização da economia e dos sectores chaves da mesma ou o estímulo à criação 
da riqueza para sua repartição por todos, o socialismo democrático. 
À parte as doutrinas económicas, os esforços de algumas individualidades e instituições, mormente as 
religiosas, de apoio ao desenvolvimento social, revelam-se importantes no combate à pobreza e exclusão 
social a ela associada.  
Para mais desenvolvimentos vide ORLANDO ROMANO, in Polis, Enciclopédia da Sociedade e do 
Estado, n.º 4, Lisboa, Junho, 1986, cols. 1288-1291.    
Incidindo especificamente sobre a análise da exclusão, vide, entre outras, IOLANDA ÉVORA, “O lugar 
da exclusão social”, in Direito e Cidadania, Ano VII, n.º 22, 2005, pp 179-191. 
De outra parte, a perspectiva de AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade (Título original: 
Development as Freedom), Tradução de Joaquim Coelho Rosa, Trajectos, Gradiva, Lisboa, 2003, passim, 
deverá acrescentar-se que a pobreza é o resultado, também, da falta de liberdades individual e social. 
Assim a privação das potencialidades elementares e as consequências no plano da manutenção e 
crescimento individual e colectivo e no plano da subtracção à indigência, à iliteracia, à exclusão social, às 
doenças e à perda da confiança e auto-estima. 
Uma pessoa carente de liberdade, com certeza, não poderá lutar contra as injustiças mundanas: tantas 
pessoas atingidas por fomes e miséria, resistindo perante situações deploráveis; crianças que morrem de 
má nutrição, falta de tratamento médico ou de cuidados de saúde, etc. 
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Isto é a pobreza sugere objectividade e subjectividade. A primeira equivale 
a falta de rendimentos ou penúria/escassez de recursos para fazer face às 
necessidades individuais e colectivas30. A segunda é encarada como 
resultado de uma estruturação deficiente ou inadequada de cada indivíduo 
(e da própria sociedade), não obstante depender de aspectos objectivos, 
como sejam a escassez de recursos para investimentos em programas de 
acções, por exemplo, de formações que beneficiem as pessoas menos 
privilegiadas. Assim, uma maior exposição a riscos sociais – mormente as 
doenças – pode ser resultado de disfunções estruturais sectoriais ou globais.    
Deste modo, a pobreza ou a sua vulnerabilidade individual ou colectiva é 
um problema conjuntural ou estrutural, mas transitório. Esta transitoriedade 
depende dos esforços individuais e colectivo e dos recursos financeiros 
disponíveis, suficientemente, para a comunidade nacional, 
independentemente da ajuda técnica e financeiras resultantes da cooperação 
internacional.  
Para isso as intervenções devem ser articuladas. Nestes termos, a 
indispensabilidade da parceria Estado/mercado e sociedade civil, no 
domínio da concepção, tomada e execução das decisões. Nesta linha, a 
protecção social joga um importante papel na redistribuição de rendimentos 
entre os indivíduos e as famílias. Ou seja, ela seria concebida como um 
mecanismo de redução da pobreza, por via de orçamentos públicos que 
consubstanciam apoios sociais a indivíduos e famílias. 
Por outro lado a mesma orientação deve ser considerada no domínio do 
financiamento dos encargos, isto é a conjugação de esforços entre o público 
e o privado, numa altura em que o sector privado assume cada vez mais a 
oferta de serviços de ensino e de saúde, mediante, respectivamente as 
escolas e as clínicas privadas, em condições de verdadeira escassez de 
meios humanos, materiais e equipamentos. 
Não obstante a sua generalização, quer nos meios políticos, quer nos meios 
da investigação em geral, não se conhece, pela legislação nacional (bem 
como as legislações estrangeiras), nenhuma definição da pobreza31. A 

                                                 
30 Para uma abordagem dos critérios de definição da pobreza vide, entre outros, EDWARD J. O’BOYLE 
“Poverty: A concept that is both absolute and relative because human beings are at once individual and 
social”, pp 6-12.  
31 A pobreza é considerada um fenómeno individual e colectivo, desde sempre objecto de preocupação da 
humanidade. Para ORLANDO ROMANO, “Pobreza”, in Polis, col. 1288, ela é “um estado de espírito”, 
enquanto para EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that is both absolute and relative because 
human beings are at once individual and social”, pp 2-3: “Poverty is a condition wherein resources are 
insufficient to meet physical need…” ou, ainda, na sua formulação relativa “(…) poverty might be 
defined as income that is less than one-half of the median income for the entire population” (p 4). 
Continua o mesmo autor, questionando se se trata de um conceito relativo ou de um conceito absoluto. 
Para ele “An absolute standard of poverty is built around physical need the cost of the goods and service 
required to meet that need in some minimal fashion” e “A relative poverty is built around the economic 
resources that a person possesses in relation to the resources of others.” Assim, “The relative standard 
defines poverty relative to the economic resources that people typically have at their disposal. The 
absolute standard defines poverty relative to the cost of the goods and services required to meet physical 
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diversidade de situações que encobre, sob variadas formas, é uma realidade 
presente em todos os quadrantes planetários. Vejam-se as crianças de/na 
rua; os abandonados; os sem abrigos; os desempregados; os oficialmente 
marginalizados, por não possuírem educação formal, não saber ler ou 
escrever; … todas estas formas de pobreza têm em comum a ausência ou 
insuficiência de recursos materiais ou formações e qualificações adequadas 
ao mercado de emprego.  
Entretanto, a pobreza é passível de várias conceptualizações e perspectivas 
de abordagens dogmáticas. Uma delas, a «primária», «biológica» ou 
«fisiológica», cuja formulação data do século XIX e deve-se a CHARLES 
BOOTH e SEEBOHM ROWNTREE32. A definição da pobreza em termos 
absolutos é feita, na linha deste último, em referência à impossibilidade de 
realização de despesas mínima que permitam a manutenção pessoal e 
familiar em termos de necessidades básicas. Ou seja está centrada na 
incapacidade de produzir rendimentos suficientes para o consumo 
individual e da própria família, medido através de necessidades vitais ou 
nutricionais, para além de assegurar a capacidade de troca.   
Na perspectiva actual ou moderna vai-se mais longe na conceptualização 
da pobreza absoluta (diferente da pobreza relativa)33, com a inclusão de 
                                                                                                                                               
need at some minimum level.” Pelo que sugere “(…) two order terms: “minimum-living standard” in 
place of absolute poverty and “income-distribution standard”  for relative poverty” (p 4)  
32 Economista inglês, autor de Poverty: A study of town life, Londres, Macmillan, 1901.  
Apud AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 27-30, e NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social, p 83.  
MARIA ENGRÁCIA LENADRO, “Famílias, pobreza e exclusão social”, in Brotéria, Vol. 164, n.º 2, 
Fevereiro de 2007, p 156, referindo-se ao mesmo autor incide na perspectiva da pobreza como relações 
sócio-económicas que se estabelecem entre os homens. 
Para uma apreciação crítica desta perspectiva vide o primeiro autor e obra, pp 27-30. Entre outras críticas, 
aponta-se o problema da sua utilização, porquanto é fértil em significados que se baseiam em 
“características físicas, condições climatéricas e hábitos de trabalho” (p 27)    
33 A reformulação do conceito e da medição da pobreza conduziu a uma releitura dos aspectos absoluto, 
que se identifica com situações de fome, subnutrição, miséria, etc., e relativo, preocupado em atender as 
condições abaixo do qual um indivíduo é privado de participação política e económica. Esta acepção está 
mais próxima do nosso princípio da complementaridade entre o mercado e a política.  
Sugere-se ainda a leitura da valiosa contribuição de P. A. SAMUELSON & W. D. NORDHAUS, 
Economia, Tradução, Décima Quarta Edição, 1996, p 416, um conceito de pobreza que privilegia o 
aspecto do “(…) nível de rendimento abaixo do custo de vida estimado do nível de subsistência.”  
Na sua análise MARIA ENGRÁCIA LEANDRO, “Famílias, pobreza e exclusão social”, in Brotéria, Vol 
164, n.º 2, Fevereiro de 2007, pp 155-156, diz que “Por outro lado, na grande maioria das vezes, a 
pobreza não tende a ser individual mas antes familiar ou mesmo colectiva, como acontece com certas 
colectividades e grupos sociais. Fala-se, ainda, em pobreza absoluta, a que corresponde à ausência total 
ou a uma insuficiência bastante grave de numerosos meios de satisfação das necessidades fundamentais. 
A pobreza relativa, menos grave, pode ser apenas uma insuficiência momentânea ou limitada tendo em 
conta determinada situação socioeconómica muito concreta.” 
Em função do agregado familiar, a determinação do seu núcleo subjectivo, quer na sua acepção restrita, 
nuclear, quer na sua acepção ampla, nacional, com maiores carências é feita pela utilização de um 
conceito de medição da pobreza, as «brechas de pobreza» que determina os mais pobres, aqueles com 
maiores privações relativas ou absolutas. Segundo AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 53, “Ao défice 
de rendimento de uma pessoa cujo rendimento seja menor do que o rendimento de limiar de pobreza pode 
chamar-se a sua «brecha de rendimento».” 
Estando em causa a privação absoluta ou relativa como critério de definição do pobre e da pobreza, o 
autor, entretanto, critica os indicadores padrões utilizados. Ele vai ao ponto de problematizar as 
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acesso aos meios, não se restringindo unicamente à carência de recursos – 
sem embargo de controvérsia quanto à delimitação doutrinária. No geral é 
um problema de desigualdade, que, para alguns autores34, confronta 
conceitos diferentes, embora relacionados, mas sem subordinação. 
Por seu lado, a pobreza ou privação relativa remete-nos para conceitos 
alternativos, que procuram respostas em dois aspectos essenciais: os 
«sentimentos de privação» e as «condições de privação». A 
operacionalidade destes não é imune a dificuldades, como aquela 
identificada com a dissociação35 e escolha de «grupos de referências» 
comparativa36. 
Uma outra perspectiva elege a medição da pobreza do lado do juízo de 
valor, de reprovação social, porquanto ela não é moralmente aceite e 
merece ser combatida tenazmente. A intromissão da moral como indicador 
de mensuração da pobreza denota algum subjectivismo numa questão 
meramente fáctica, que dispensa o ponto de vista pessoal, assinalava 
AMARTYA SEM37. 
Esta formulação peca em virtude da sua relativização ou variação 
apreciativa de acordo com os indivíduos que compõem uma sociedade, 
com o seu estádio de desenvolvimento, os valores culturais e as realidades 
circunstanciais (nomeadamente guerras e calamidades e recursos naturais 
disponíveis), o que deixa antever a sua dependência a aspectos unicamente 
enformadores das autarquias em prejuízo de leituras que procuram 
dinamizar e internacionalizar os indicadores da pobreza, como aquela 

                                                                                                                                               
transferências de rendimentos entre as pessoas para avaliar o seu impacte a nível individual e global, 
procurando introduzir conceitos como utilidade marginal do rendimento (em termos de perdas e ganhos 
de utilidades). Ou seja a valoração em termos cardinais dessas utilidades relativamente a várias pessoas. 
Um assunto que se apoia em subjectivismo, que não oferece garantia de resposta a questões de 
comparação intersubjectiva. 
Vide para mais desenvolvimentos e críticas deste aspecto, AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 53-62. 
34 Concretamente AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, p 31. 
35 No dizer de AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, p 33: “A dissociação das «condições» e dos 
«sentimentos» não é, por isso, fácil, e um diagnóstico objectivo das «condições» exige uma compreensão 
objectiva dos «sentimentos».” 
36 AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, p 34.  
Nesse sentido parecem indicar as propostas de P. A. SAMUELSON & W.D. NORDHAUS, Economia, p 
413, quando questionam a relação percentual da população e dos rendimentos que auferem numa 
determinada economia. Eles utilizam, para efeitos comparativos, o diagrama que representa a Curva de 
Lorenz, um instrumento muito usual nas análises de distribuição de rendimentos e riqueza entre os 
sujeitos económicos.    
37 Pobreza e fomes, p 35, partindo da padronização comportamental. Assim segundo o autor “(…) a 
pessoa que está a estudar e a medir a pobreza, as convenções da sociedade são questões de facto (quais 
são os padrões contemporâneos?), e não questões de moralidade ou de pesquisa subjectiva (quais deviam 
ser os padrões contemporâneos?) Quais deviam ser os meus valores? O que é que sinto em relação a tudo 
isto?)” (Itálicos no original). 
Sem embargo, a condição miserável em que vive uma parte significativa da população mundial é assunto 
que coloca sérios problemas de natureza moral e ética, se se considerar os avultados recursos financeiros 
concentrados na posse de uma minoria e objecto de transcção bolsista diaária. 
Cfr. ainda JOHN HILLS, Inequality and the State, Oxford University Press, New York, 2004, pp 56-59.  
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outrora sugerida por ADAM SMITH, para além de sugerir a existência de 
soluções de tipo estanques.   
 
Por outro lado, a procura de um instrumento adequado de medição da 
pobreza confronta-se com os discursos políticos relacionados com os 
objectivos de formulação de políticas sociais adequadas ao seu combate. 
Isso ilibaria, com certeza, os governantes e políticos de alguma 
responsabilidade pelo menos no concernente à retórica padronizada de 
consignação de metas precisas a alcançar mesmo na ausência de medidas 
concretas, dependentes de aspectos concretos e específicos de uma 
organização política e os mecanismos concebidos para a tomada de 
decisões que visam proporcionar a todos uma melhoria de rendimento.      
 
Na actualidade, outras formas de pobreza manifestam-se no quotidiano das 
sociedades modernas: o desemprego38 e o sub-emprego; a emigração; a 
falta de qualificação técnica e profissional; … Como é de domínio público 
a pobreza gera exclusão ou segregação social39, por falta ou insuficiência 
de recursos. E isso influência negativamente a concessão de direitos e 
direitos de troca. Ela afasta as suas vítimas da participação activa na 
construção de uma sociedade mais justa, porque dificilmente contribuem 
activamente na actividade económica e na actividade política. Ou, esta é 
(quase) nula, sem significado. Neste prisma a exclusão social, em virtude 
da pobreza, equivale à marginalização ou não acesso à sociedade40 e suas 
instituições. 
 
Contrariamente, pelas suas características, nas sociedades tradicionais 
africanas dificilmente se poderá pensar no fenómeno da fome41. Entre os 

                                                 
38 Entre a pobreza e o desemprego (sobretudo desemprego prolongado) não existe uma linha delimitadora 
bem evidente. Ambos os conceitos podem ser concebidos como causas e consequências. Estes males 
atingem, indiscriminadamente, inúmeras pessoas. Vide para mais desenvolvimentos, entre outros, 
ADRIAN SEINFIELD, “The necessity for full employment”, pp 70-72.  
39 No mesmo sentido vide EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that is both absolute and relative 
because human beings are at once individual and social”, p 5: “The poor person is one who is physical 
depleted and socio-economically segregated. The more severe the segregation or depletion, the greater the 
personal impoverishment.”  
40 Em sentido próximo MARIA ENGRÁCIA LEANDRO, “Famílias, pobreza e exclusão social”, p p159-
160. 
41 Dissemos isso na perspectiva de que as dotações (onde se inclui a terra, o trabalho e outros factores, 
nomeadamente as sementes permitem produzir em quantidade suficiente para o indivíduo e a sua família), 
o que confere direito de troca compreendido por um conjunto de pacotes de mercadorias disponíveis que 
garanta segurança económica. A utilização das dotações (através de produção ou alienação da força 
braçal, uma contrapartida da remuneração susceptível de troca por mercadoria) é um elemento de suma 
importância no combate à pobreza. De igual modo o será o sistema de protecção social. 
Na perspectiva da leitura da fome (bem como da carência alimentar),o problema de concessão de direitos, 
presta-se a algumas focalizações, mormente as falhas de concessão de direitos, uma abordagem que o 
próprio autor entende limitada (pela ambiguidade na especificação de direitos, incluindo nas economias 
de mercado, por falta de equilíbrio; pela transferência não sancionada pelo direito, como é o caso de 
corrupção e negócios ilícitos ou branqueamento de capitais; pela influência cultural no consumo 
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povos africanos a procura de garantir o mínimo necessário ao consumo 
familiar e colectivo, aproveitando-se dos recursos da natureza, revela-se 
uma actividade tão indispensável que integra todos os seus membros. A 
satisfação das suas necessidades básicas era (e é, ainda, em algumas 
paragens) um assunto económico que pertence ao domínio do divino, que 
se encarrega de ‘conceder as manãs’. Portanto, o esforço do homem 
africano localiza-se particularmente no aproveitamento das condições 
naturais. Quanto mais fértil as terras mais sustento produz-se para a família 
e comunidade, mesmo com um mínimo de esforço de trabalhar a terra 
(numa lógica que parece imbricada na teoria da renda de DAVID 
RICARDO). Remete-se para os desenvolvimentos posteriores.  
 
Os principais parâmetros de medição da performance da economia são 
referenciados ao crescimento económico e ao desenvolvimento económico, 
condições necessárias à elevação do nível de vida das populações – tal 
como reflectiram os clássicos SMITH, MALTHUS e RICARDO, 
correspondendo este conceito económico à capacidade de acumulação de 
capital ou à impossibilidade de, no futuro, alimentar a população em 
virtude do desequilíbrio entre a produção escassa e o aumento demográfico, 
ou ainda a possibilidade de participar no comércio internacional, 
importando matérias-primas e alimentos, respectivamente. Não menos 
importante – aliás seria a decisiva – contribuição teórica, aquela formulada 
por SCHUMPETER, tributária dos mais recentes desenvolvimentos, que 
incide na dinâmica da actividade económica, um equivalente de rupturas de 
situações anteriores e adaptação as exigências do presente. Parecia com 
este autor encontrado o cerne da questão do desenvolvimento económico42. 
      
Todavia essas condições não são suficientes. Mais do que prosperar, em 
termos económicos, sem reflexos nas situações concretas e individuais, isto 
é a eliminação das diversas formas que encobrem a pobreza, são 
necessárias reformas políticas e estabilidade institucional. Estas são as 
principais determinantes do combate à pobreza e exclusão social, as vias 
primárias para um combate eficaz aos flagelos hodiernos.  

                                                                                                                                               
proveniente de ignorância, hábitos alimentares fixos ou simples apatia como se verifica em certa 
população guineense que prefere morrer à fome a vender ou trocar seus bens/produtos; pela própria 
mortalidade por causa da fome ou por outras razões como epidemia colérica, palúdica ou gripal). 
Nesta matéria deverão ser consideradas conjuntamente as falhas directas e de troca, aquelas verificadas 
devido a problemas meramente económicos referente a uma menor produção que serve tanto ao auto-
consumo com a troca. Em ambos os casos a produção não é suficiente. 
Para mais desenvolvimentos desta temática, vide AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 71 e ss. 
42 Em sentido próximo EDUARDO PAZ FERREIRA, Valores e interesses – Desenvolvimento 
económico e política comunitária de cooperação, Almedina, 2004, p 51: “Ora, se a questão central do 
desenvolvimento económico é a de lograr quebrar os equilíbrios estabelecidos para baixo, avançando para 
patamares mais satisfatórios que permitam um maior bem estar das comunidades, …” 
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O desenvolvimento económico (diferente do crescimento económico, que 
se traduz no aumento do rendimento per capita e do PIB) deve significar a 
participação nacional no processo de alterações e/ou transformações das 
instâncias da organização da produção em particular e da sociedade em 
geral. Tal processo deve visar, principalmente, um aproveitamento 
equitativo dos ganhos da economia e transformá-los em vantagens 
individuais e colectivos. O sucesso deste processo depende da eficácia das 
instituições nacionais em geral.    
A pobreza e a exclusão social são próprias das sociedades em geral e não 
constituem formas típicas de sociedades política e institucionalmente 
frágeis, em que os seus mecanismos em geral e em especial os 
redistributivos são deficitários ou não funcionam. Com efeito, a 
estabilidade político-governativa conduz a estabilidade económica, 
condição indispensável ao investimento (mormente estrangeiro) e ao 
comércio externo, factores geradores de rendimentos. A transferência 
desses mesmos rendimentos, para todos os indivíduos, em resultado de uma 
política justa e eficiente, ocorre nas sociedades onde as instituições 
funcionam na sua plenitude.  
 
Deste modo, o desenvolvimento económico é considerado um processo 
complexo com implicações a nível das instituições (mercado, sistema 
político-institucional, sistema financeiro/bancário, comércio 
internacional,...) e do governo43, sendo por isso inconcebível sem 
crescimento económico44, muito dependente, entre nós, da capacidade 
criadora de riqueza dos indivíduos e das famílias. Esta singeleza da 
sociedade guineense e da sua economia contrasta com a reduzida acção dos 
poderes públicos na promoção do desenvolvimento económico, um 
processo que requer uma dupla participação activa individual: como motor 
e como beneficiário.  
Nesta perspectiva, numa sociedade post tradicional e post revolucionária 
(como se verá), como a nossa, com baixos padrões económicos, sobretudo 
fraco rendimento per capita e fraco crescimento económico, o poder 
público deve vincar a sua actuação na criação de um ambiente favorável a 
passagem da produção nacional assenta na família, unidade produtiva, para 
a empresa, capaz de empregar um número maior de indivíduos e gerar mais 
riqueza nacional, porquanto o verdadeiro crescimento económico reside nas 
acções públicas, que cumpre o seu papel de promover o desenvolvimento 
económico e manter a estabilidade política e social.  
 

                                                 
43 AV, Économie du développement, Traduction de la 4.e édition américaine par Bruno Baron-Renault, 
Ouvertures économiques, Nouveaux Horizons, De Boeck Université, Paris, 2001, p 21. 
44 Vide AV, Économie du développement, p 20.  
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Não obstante a multiplicidade das causas da pobreza e da exclusão social, 
entre nós, elas decorrem de elementos internos, quer políticos, quer 
institucionais, quer económicos, quer ainda militar, e externos, como as 
políticas das organizações financeiras internacionais, que desmantelaram as 
estruturas produtivas tradicionais e deixaram sem recursos próprios muitas 
famílias, abandonadas à miséria45. Na verdade, as instabilidades políticas e 
institucionais, mormente a fragilidade da governação, a desorganização e 
ineficiência da Administração Pública, a inexistência do Estado de Direito, 
as inadequadas políticas macro-económicas46, das quais derivam o fraco 
crescimento económico [em virtude da subalternização das potencialidades 
dos sectores básicos como a agricultura, as pescas e o turismo, da pouca 
diversificação da economia, do fraco investimento privado devido à (quase) 
inexistência de poupança privada47, da ausência de emprego, da fraca 
competitividade externa, da elevada dívida pública, da degradação da 
gestão das finanças públicas, dos efeitos nefastos dos conflitos militares e 
suas reproduções cíclicas e a fragilidade institucional e do tecido 
empresarial, o retrocesso social e económico registado no início dos anos 
oitenta, durante e após o conflito militar de 1998,...] acrescem-se a um 

                                                 
45 No mesmo sentido JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, Tradução de Maria 
Filomena Duarte, 3ª Edição, Revista, Terramar, Actualidades, Lisboa, 2004, p 54: “E como a 
liberalização do comércio ocorreu antes de se tomarem medidas de protecção, aqueles que perderam os 
seus postos de trabalho foram lançados para uma situação de pobreza. Na maior parte dos casos, a 
liberalização não trouxe o crescimento económico prometido e aumentou a miséria.” 
É caso para dizer que a globalização promove mais as marcas comerciais do que os direitos humanos. A 
dignidade da pessoa humana não se acha absoluta na aldeia global. Ela é relegada para patamares 
inferiores, em consequência acentua-se a pobreza, a miséria e a indignidade.    
46 Com certeza que tem cabimento dizer que o falhanço dos países africanos e das suas economias 
encontra justificação na interacção da política com a economia, duas facetas de uma mesma realidade. De 
resto, as palavras de OLARA A. OTUNNU, “Introduction – L’Afrique: incertitudes et espoir”, in 
L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches de l’IFRI, Revue trimestrielle, publiée par 
l’Institut Française des Relations Internationales, 53e. année, n.º 3, 1988, 578: «L’instabilité politique de 
l’Afrique et la profonde crise économique qui a saisi le continent son les deux faces de même pièce. Il est 
vrai que les gouvernements africains portent une part important de responsabilité en ce qui concerne les 
performances économiques du continent. Il est maintenant totalement admis de toutes parts qui des 
politiques mal conçues dans le passé, une mauvais allocation des ressources, de fausses priorités et une 
pure corruption ont toutes contribué au piteux état présent des économies africains. La situation a été 
aggravée par deux autres problèmes : l’allocation de ressources peu abondantes (et en baisse) dans des 
sociétés ayant des taux de croissance de la population élevés et les catastrophes naturelles sous forme de 
désertification et de sécheresse.»  
47 Alguns dos constrangimentos são referenciados por SUNDAY KHAN ANINPAH, “Macroeconomic 
factors and private investment in Cameroon”, ”, in Mondialisation, exclusion et développement africain: 
Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tiuna Mama, Séraphin 
Maglorie Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine 
d’Edition, France, 2006, p 16: “Typical of these countries is the absence of equity markers, prevalence of 
financial repression, existence of debt over-hang, large role of public capital stock, importance of 
imported capital and macroeconomic instability and misalignment of the real exchange rate. All these 
factors inhibit private investment, but are not captured by traditional investment models.  As a result of 
the such limitations, most empirical studies on investment behavior in developing countries have been 
focused on testing a number of hypotheses on economic variables advanced to explain variations in 
investment…” 
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sentimento de exclusão das sociedades nacionais menos desenvolvidas e 
dependentes da Ajuda Pública ao Desenvolvimento48. 
 
O combate à pobreza foi encarado pelos governos como um assunto 
público. São várias as propostas apresentadas pelos economistas de 
diferentes escolas e tendências políticas. Nos Estados Unidos da América a 
oposição entre os defensores de políticas intervencionistas de tipo 
keynesiano e os conservadores como MILTON FRIEDMAN. Esta 
oposição, apesar de tudo, tem em comum a eficiência das políticas sociais 
tendentes à superação da pobreza, diferindo-se na forma como o Estado 
atinge tal resultado49.   
Os objectivos governamentais, com forte sustentação popular, incidem, 
sobretudo, na suficiência de rendimentos, uma forma de permitir a acção 
redistributiva do Estado para cobrir os gastos de saúde pública, educação, 
cobertura da incapacidade total ou parcial de provisão privada dos bens,... 
No momento actual a forte influência das políticas das organizações 
financeiras internacionais ao nível das contas públicas, por via dos 
programas de ajustamentos estruturais, mormente a contenção fiscal, reduz 
drasticamente as despesas sociais.          
Nesse prisma, o combate a pobreza e a exclusão social merece uma 
abordagem multifacetada, envolvendo a sociedade e a economia, a cultura, 
as instituições nacionais e internacionais. É mister prevenir e eliminar as 
situações responsáveis pela sua tendencial reprodução e perpetuação. Numa 
palavra requer-se acções solidárias e de boa governação. Nisso, a 
compreensão do comportamento político constitui um elemento essencial 
da política económica. Numa democracia, a política deve preocupar-se com 
os interesses dos cidadãos, no sentido de assegurar o crescimento 
económico e os seus ganhos para todos em condições de igualdade. Nesse 
sentido se propõe a reforma política (incluindo a reforma institucional), um 
factor que explica, em parte, o nível de desenvolvimento económico do 
país.  
                                                 
48 Sem questionar a sua urgência e necessidade para as economias menos desenvolvidas, pelo menos, para 
atingirem patamares de desenvolvimento económico considerados adequados à participação na economia 
global, ela, no entanto, deve ser reformulada para enquadrar formas de cooperação capazes de criar 
directa e indirectamente mais-valias. É o caso de parceira entre as empresas das duas regiões do globo. 
Este instrumento de cooperação e de solidariedade internacional é criticado devido os seus efeitos sobre a 
capacidade da economia real. O input que eles induzem à economia se não correspondido em termos de 
dinâmicas internas pode ter consequências nefastas, nomeadamente em matéria da dependência que 
podem provocar. 
Vide sobre este aspecto as contribuições de EDUARDO PAZ FERREIRA, Valores e interesses, pp 335-
352. 
49 O problema da intervenção do Estado em termos de política social com efeito redistributivo de 
rendimentos a uma universalidade de cidadãos “versus” selectividade do modelo social limitado a 
assegurar um rendimento mínimo restrito ao universo dos que atingem o limiar da pobreza.  
Sobre o assunto vide ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “As políticas sociais no Portugal da hoje”, in 
Análise Social, Revista do Instituto de Ciências Sociais, Terceira Série, Vol. XXI, n.ºs 87-88-89, Lisboa, 
1985, pp 925-943; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 87 e ss.  
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As peculiaridades do país real confirmam a necessidade e urgência de 
acções públicas (e também privadas) no domínio da criação de condições 
básicas e indispensáveis que rompam com as experiências passadas de 
estigmas sociais. Uma mudança de mentalidades e de atitudes que 
favoreçam a criação de uma cultura de formação e de participação na luta e 
no combate a pobreza e exclusão social. 
Esses fenómenos, entre nós, atingem mais intensamente as mulheres, por 
constituírem a camada populacional menos privilegiada. Elas são mais 
sensíveis à pobreza e exclusão social, em virtude do importante papel que 
jogam no sustento da família. Não raras vezes o sustento desta depende 
única e exclusivamente dos seus esforços derivados do trabalho da terra ou 
da transformação dos produtos agrícolas e piscícolas.  
Particularizando a pobreza derivada da baixa produtividade do trabalho, ela 
atinge mais intensamente as pessoas com menos educação e formação 
(sobretudo as que vivem nas zonas rurais). E muito menos as que possuem 
capacidades e competências técnicas requeridas para o mercado de 
emprego. Isso nos remete para a questão da afectação dos recursos públicas 
às despesas sociais para combater a pobreza e as desigualdades sociais50. 

                                                 
50 As acções a desenvolver integram as funções “iteractivas” conforme FERNANDO MAIA, O 
financiamento da Segurança Social em Portugal, pp 19-21, enquadrada na “lógica funcional de 
racionalização financeira da segurança social” (p 20).  
Ensina SÉRGIO REBELO, “Educação, capital humano e desenvolvimento económico”, in Globalização, 
Desenvolvimento e Equidade, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001, 
p 84, que a “(…) educação é uma forma fantástica de fazer esta redistribuição (de rendimento), e é por 
isso que o financiamento público da educação me parece boa política. É a velha ideia de que é muito mais 
eficaz e digno gastar recursos a ensinar um homem a pescar do que gastar os mesmos recursos a fornecê-
lo de peixe.”  
Mas, não se pensa que há uma relação directa entre o investimento na educação e o crescimento 
económico, de resto tal como admite o próprio autor, baseado em estudos, na p 85: “O capital humano 
tem um papel muito importante mas não é uma condição suficiente para que haja crescimento 
económico.” 
Temendo os seus efeitos negativos HENRY AARON, On social welfare, pp 59-60, escreve: “Another 
major effect of existing programs is their impact on family stability. The existing welfare system, on its 
face, seems to encourage family instability because benefits are more apt to be paid to single-parent than 
to two-parent families. A two-parent family confronted by illness or un-employment can often do better 
financially in the father leaves than if he stays…, little evidence had been available on whether family 
stability would increase or decrease if aid were offered uniformly and without stigma to both one- and 
two-parent families. The surprising finding of these experiments is that a negative income tax benefit 
offered without stigma on equal terms to one- and two-parent families initially seemed to increase the rate 
of family breakup. This apparent discrepancy between commons sense and experimental results was as 
dramatic as any that have been revealed through social science research.” 
Ainda sobre os estigmas decorrentes de situações de pobreza e de desemprego vide ADRIAN 
SEINFIELD, “The necessity for full employment”, in The future of the welfare sate: remaking social 
policy, Edited by Howard Glennerster, Heinemann, London, 1983, pp 70-72; I. OGUS and E. M. 
BARENDT, The law of social security, London, Butterworth’s, 1982, pp 12-14. 
Numa outra perspectiva poder-se-á pensar que as desigualdades sociais são derivadas do modus operandi 
do capitalismo (global), como defende MICHEL HUSSON, Miséria do capital – Uma crítica do 
neoliberalismo (Título original: Misère du capital – Une critique du Néolibéralisme, Paris, 1996), 
Tradução de Ana Barradas, Terramar, 1ª Edição portuguesa, Lisboa, Maio de 1999, p 6: “O seu modo 
actual de funcionamento tende a modelar as relações sociais e políticas no sentido de um aprofundamento 
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Um processo redistributivo. Nessas circunstâncias, deve privilegiar o grupo 
populacional mais desfavorecido, incidindo especialmente no investimento 
humano51. 
Ademais, a luta contra a pobreza e exclusão social significa, também, 
noutra perspectiva, a fixação da população onde pode melhor usufruir das 
condições da natureza. E nada melhor do que as terras de origem... Neste 
particular, a sociedade e a economia tradicionais – realça-se a apetência da 
mulher, o mesmo se diga em relação aos jovens, como forma de os 
‘prender’ ao seu chão, criando-os as condições necessárias para participar 
no desenvolvimento da sociedade local e também nacional – muito ligadas 
à terra e ao trabalho da terra. 

                                                                                                                                               
sistemático das desigualdades sociais, que certamente só poderá ser imposto aos excluídos com o recurso 
a formas modernas de coerção.”  
Dizia com razão W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un 
fourvoiement”, in L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches de l’IFRI, Revue trimestrielle, 
publiée par l’Institut Française des Relations Internationales, 53e. année, n.º 3, 1988, p 586: “Ce qu’il faut 
maintenant mettre en œuvre pour revitaliser les traditions africaines, c’est un enseignement au moins 
primaire qui soit universel, obligatoire et, partant, gratuit, de sorte que les enfants de l’Afrique rurale qui 
constituent la majorité de ce groupe d’âge et baignent dans les traditions africaines puissent être élevés 
dans le contexte d’un État moderne. Ainsi les régions rurales ne demeure-ont-elles pas de simples 
appendices réservés à l’exploitation agricole.” 
N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, (Título original : Principles of Economics), 
Tradução de Éric Bertrand e Xavier Greffe, Nouveaux Horizons, Paris, 1998, pp 515-516, referindo-se ao 
capital humano, escreve : “Le capital humain, moins tangible qu’un capital physique, n’en est pas moins 
extrêmement important pour la production. Le capital humain recouvre l’ensemble des investissements 
dans l’homme. Le plus important est bien entendu l’éducation. Comme toute forme de capital, il 
représente une dépense effectuée à un moment donné pour accroître la productivité future. Mais, 
contrairement aux autres formes de capital, l’investissement éducatif est inextricablement lié à un 
individu particulier, et c’est précisément cette relation qui lui confère le caractère de capital humain.” 
(Itálicos no original). 
Vide ainda R. E. LUCAS JR., “On the mechanics of economic development”, in Journal of Monetary 
Economics, Vol. 22, Elsevier Science Publishers, North-Holland, pp 17-27. 
51 Na análise de SÉRGIO REBELO, “Educação, capital humano e desenvolvimento económico”, p 79, a 
educação desempenha um importante papel “no aumento sustentado do nível de vida mundial.” Assim 
sendo o “investimento em educação” justifica o desnível de desenvolvimento entre os países: uns com 
mais taxas de crescimento e outros com estagnação. Neste processo dá-se mais ênfase à investigação e à 
inovação (introdução de novas tecnologias). Para o autor “Sem educação de qualidade, não é possível 
absorver as novas tecnologias… Sem educação de qualidade não é possível inovar.” (p 87). 
O facto de a descoberta da lei da gravidade, por Isaac Newton, ser obra do acaso, quando, sentando à 
sombra de uma árvore, lhe caiu uma maçã em cima, nos diz apenas que a sorte pode estar presente na 
descoberta científica. Mas não se pode esperar que tal aconteça. E não acontece todos os dias... Aliás, 
quantas pessoas (antes de Newton) tiveram a má sorte de lhes cair uma maçã pela cabeça? E nem por isso 
foram obreiros de alguma descoberta, por lhes faltar a preparação científica, a educação, o capital 
humano, em síntese. 
Teme-se que a introdução de novas tecnologias tenha efeitos perversos sobre a economia, rectius sensu 
sobre a mão-de-obra que será dispensada, em resultado. Na verdade elas constituem um factor de 
aumento da produção e da produtividade dos trabalhadores qualificados. Aliás, considera-se a tecnologia, 
hoje, o “elemento fundamental do desenvolvimento industrial…” (p 161) a ponto de configurar uma nova 
forma de colonização, pois que “(…), são as grandes empresas multinacionais que controlam a produção 
e a comercialização da tecnologia, instrumento decisivo de expansão e de domínio, no âmbito do que 
poderá considerar-se um neocolonialismo tecnológico…” (p 163) – itálicos no original – por A. J. 
AVELÃS NUNES, Crescimento económico e distribuição do rendimento (Reflexões sobre o caso 
brasileiro), CCTF, n.º 143, CEF, Lisboa, 1986, p 161.        
Vide ainda sobre o mesmo assunto N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 514 e ss.  
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A valorização da actividade económica produtora de riqueza em termos de 
criação de pequenas e médias unidades de transformação e de conservação 
geradoras de emprego permite uma melhoria das condições de vida, 
dignidade e autonomia individual. Tais unidades, do ponto de vista da 
sustentabilidade económica e financeira, são menos vulneráveis do que as 
grandes empresas internacionais deslocalizadas, sujeitas a aleatoriedade do 
mercado internacional.  
Nesse âmbito o projecto de desenvolvimento das unidades empresariais 
torna-se importante, sobretudo se se apostar principalmente na constituição 
de um núcleo de formadoras, atendendo o efeito multiplicador que dela 
decorre. As mulheres constituem uma percentagem significativa da 
população guineense, não obstante ser a classe populacional onde mais se 
regista os efeitos do baixo nível de instrução e educação, para além de ser a 
menos privilegiada em termos políticos52. 
Podia-se avançar uma conclusão provisória da perspectiva de um futuro 
melhor, que começa a ser construído no presente. A nosso ver, este 
processo deverá conduzir a adopção e implementação de medidas de longo 
prazo no combate à miséria extrema, mediante a superação das marcas da 
desigualdade estrutural. Esta perspectiva tem como condição primária a 
conjugação de política social com a política económica53. Uma política 
social como parte integrante do modelo de desenvolvimento concebido 
para a Guiné-Bissau. A concepção de uma política social que constitua uma 
meta política, determinada e integrada por directrizes das demais políticas 
públicas, inclusive a política económica, que supera a lógica do somatório 
de políticas sociais. A unidade da política social seria uma forma de 
garantir a igualdade, uma forma de superação das desigualdades que 
persistem ainda no nosso país. 
 
Parece paradoxal, em função do que se disse a propósito da fixação das 
populações na sua terra de origem, que a emigração é um dos fenómenos 

                                                 
52 A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e na sua senda a União Africana estabelecem um 
patamar mínimo (30% da população feminina nacional) de representação feminina na direcção dos 
negócios do país, sobretudo na actividade parlamentar e governativa, na maior parte longe de qualquer 
execução prática.  
No entanto, como facilmente se conclui, a presença da mulher na sociedade guineense revela-se 
imprescindível a dois níveis: na actividade económica, e desde logo a sua contribuição no combate à 
pobreza e exclusão social, e na política, devido a sua propensão para a negociação e consenso, podendo 
contribuir para a redução dos conflitos, pacificação, estabilidade e boa governação. Contudo, estas 
virtudes femininas, no actual contexto político-social, podem ser debilitadas, no sentido de prejudicar a 
sua actuação e influenciar negativamente esta mesma sociedade.  
53 Segundo GAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, “Social policy and the economy”, p 40, “The 
economy is indissolubly linked with social policy. Many of the social problems that we face are directly 
related to the workings and failings of the economic system.” 
Na verdade, trata-se de um processo que será monitorizado por um conjunto de reformas políticas. Vide 
sobre o assunto BELA BALASSA, Reforma da política económica nos países em desenvolvimento 
(Título original: Policy reform in developing countries), Colecção «Estudos de Economia Moderna», 
Livraria Clássica Editora, Porto, 1982. 
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que pode contribuir para a redução da pobreza e exclusão social. Aliás, este 
fenómeno do mundo globalizado, tanto interna como externamente, não 
parece lograr ser benéfica para essas populações. Primeiro, porque 
desertifica humanamente parte de território. Segundo, porque a população 
emigrante estaria, a princípio, ‘marginalizada’ e não integrada na terra de 
destino: a exclusão social. Terceiro, em consequência deste último, poderá 
viver permanentemente na pobreza e exclusão social.    
De facto todas estas considerações são verdadeiras. Com efeito, entre 
outras, a emigração (interna ou externa) está associada aos efeitos 
económicos da fuga de cérebros (“brain drain”)54. E isso reflecte-se 
negativamente nas terras ou países de origem desprovidos da participação 
de técnicos qualificados e competentes.  
A procura de melhores condições de vida ‘empurra’ sobretudo os jovens, 
muitas das vezes com formação e capacidade técnicas, para as cidades 
capitais nacionais ou estrangeiras, onde ali se aglomeram e deambulam nas 
estradas e auto-estradas, entre os sinais de trânsito... Nelas, 
tendencialmente essas capacidades e competências são subaproveitadas e 
marginalizadas. E o resultado é a pobreza e a exclusão social.   
 
Uma intensa mobilidade da mão-de-obra das economias primárias diminui 
a relação entre o trabalho de campo. Isso provoca, em teoria, um duplo 

                                                 
54 Pode ter na sua origem o apartheid racial e social, bem como pode, também, ser motivada pelo 
fenómeno da mundialização/globalização das economias e deslocalização de empresas. Sabe-se que as 
competências e qualificações técnicas procuram melhores remunerações e condições de trabalho e de 
segurança. Ora isso influencia sobremaneira a sangria dos quadros técnicos africanos para as Europas e 
Américas e pode agravar ainda mais o subdesenvolvimento das sociedades exportadoras de capacidade 
intelectual.  
Vide, nesta perspectiva, J. PEREIRA NETO, “Brain-Drain”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e 
do Estado, n.º 1, Lisboa-S. Paulo, Janeiro de 1983, cols. 612-617. 
FREDERICO MAYOR, “Desenvolvimento endógeno e governação democrática”, in Globalização, 
Desenvolvimento e Equidade, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001, 
p 90, apresenta um dado curioso e no mínimo preocupante sobre a matéria: “30 milhões de africanos 
subsarianos estão hoje a produzir trabalho intelectual nos países mais avançados do Norte, o que 
corresponde a uma nova forma de espoliação e exploração de recursos: a de recursos humanos.” 
No mesmo sentido YVES BENOT, Qué é o desenvolvimento?, Tradução de António Neves-Pedro, 
Terceiro Mundo, Livraria Sá da Costa Editora, 1ª Edição, Lisboa, 1980, p 23, que considera esta 
“inversão das correntes migratórias… uma nova forma de exploração do Terceiro Mundo pelos países 
capitalistas…”  
Vide também FREDERICO BONAGLIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, 
Editorial Presença, Tradução de Maria das Mercês Peixoto, Lisboa, 2006, pp 26, 86-91.   
Entretanto, isso não se confunde com a marginalização de ‘intelligentsia’ por razões meramente políticas. 
Com efeito numerosos governos africanos ainda sentem algum incómodo da ‘intelligentsia’ nacional, que 
se remete ao ‘exílio’, como solução possível. Chama atenção para esta particularidade africana W. 
EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, p 587: «D’où le 
nombre incroyable d’Africains instruits qui sont maintenant en exil. Rejetés de fait par leurs pays qui ont 
initialement financé leurs instruction mais le empêchent par une politique répressive de remplir leur 
fonction chez eux, ils se retrouvent, dans la pleine possession de leurs moyens et durant leurs années les 
plus productives, employés dans les pays plus développés qui sont le moins besoin de leurs talents. 
Certains membres de l’intelligentsia ne sont pas entièrement innocents de la création de ce climat 
d’intolérance.»           
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efeito: aumento dos salários nos países de origem, devido a sua escassez, e 
sua fixação em níveis mais baixos nos países de acolhimento, devido à sua 
abundância, em prejuízo dos países fornecedores de técnicos qualificados.  
Decorre disso que a migração é um fenómeno passível de duas leituras não 
necessariamente inconciliáveis. Ele relaciona dois grupos de países, os 
menos desenvolvidos e exportadores da mão-de-obra e os mais 
desenvolvidos e acolhedores da mesma. Ela potencialmente pode estar na 
origem de aumento de bem-estar dos dois grupos de países.  
Mas, não é menos verdade que a emigração acera, em si mesma, um 
potencial humano e económico-financeiro, nomeadamente para as terras de 
origem, como revelam as remessas e, os investimentos de emigrantes55 nas 
suas terras natais (sem contar com o efeito das mesmas na balança de 
pagamentos e no produto interno) ou ainda os conhecimentos científicos e 
as experiências práticas adquiridos nos países de acolhimento.  
A diáspora em geral desempenha um importante papel na elevação dos 
níveis de vida das populações das terras de origem. Esta é uma das formas 
de participação nas dinâmicas nos países de origem. Não raras vezes, a 
criação de um tecido empresarial forte, envolvendo parceria pública e 
privada, através de micro empresas, resulta do engajamento de emigrantes 
ou retornados da emigração. O papel de relevo da diáspora advém não 
somente das competências e qualificações adquiridas nos países de 
acolhimento – próprio do movimento de retorno dos emigrantes ou 
cérebros (“brain gain”) – como também das possibilidades de mobilização 
de investidores estrangeiros.  
 
O fenómeno emigratório, sinónimo de viagem com ou sem retorno às 
terras de origem, traduzido no acompanhamento ou não da família do 

                                                 
55 Este exercício pode ser feito recorrendo ao rácio remessas de emigrantes e ajudas públicas ao 
desenvolvimento. Elas são duas fontes externas de financiamento do desenvolvimento e não se 
confundem com o investimento directo ou quaisquer acções filantrópicas. Estas fontes permitem aos 
países adquirirem bens e serviços estrangeiros indispensáveis pagos em divisas. Deste modo, elas são 
importante meio de luta contra a pobreza e factor impulsionador do desenvolvimento. Segundo fontes do 
BM o rácio entre o PIB e as remessas dos emigrantes calculava-se em 9.3%, um dos mais significativos 
no ano de 2005.  
Vide alguns dados em FREDERICO BONAGLIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, p 87, na qual surge dados estatísticos importantes para a economia dos países de 
origem, em termos de contributos dos seus cidadãos na emigração. Diz o autor “A mobilidade do trabalho 
aumenta o bem-estar dos países de origem através das remessas dos emigrantes (cerca de 75 biliões de 
euros entre fluxos registados e paralelos, ou seja, bem mais que a ajuda ao desenvolvimento), a 
construção de redes profundas de relações informais… e a transferência de tecnologia. Os mecanismos 
são complexos: por exemplo um dólar enviado para casa pode ter um efeito multiplicador na economia 
local, mas também pode gerar inflação e fazer elevar o dote necessário para encontrar um marido.”    
Cfr. http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Estudos_OI/OI_27.pdf.  
Para uma leitura do caso cabo-verdiano, vide CÉSAR MONTEIRO, “As remessas de emigrantes como 
factor de reprodução da estrutura económica e social cabo-verdiana”, in Direito e Cidadania, Ano VI, n.ºs 
20/21, Mai-Dez., 2004, pp 149-185. Escreve o autor: “Aliás, uma das formas mais clássicas de interacção 
directa entre países de destino e países de origem das migrações diz respeito às remessas, isto é aos 
montantes financeiros que os emigrantes enviam para casa, que implicam uma ligação social à origem…” 
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emigrante, consiste sobretudo na procura de melhores soluções 
económicas. É um fenómeno tipicamente das economias subdesenvolvidas, 
cuja mão-de-obra busca melhor emprego e remuneração. O estatuto do 
emigrante, a ele associado, contempla, hoje, direitos, nomeadamente 
sociais aos emigrantes e suas famílias.  
Isso constitui, para nós, o fundamento, o motivo para os Estados de origem 
preocuparem-se em celebrar acordos ou convenções com os Estados de 
acolhimento56. Com efeito, no estrangeiro, no meio em que está inserido, o 
emigrante contribui para a produção e a economia, com as suas energias e 
competências, à espera de regresso. Para além de contribuir para a 
economia, o emigrante é, também, um contribuinte líquido para o sistema 
de Segurança Social57 do país de acolhimento. Significa isso que, pela sua 

                                                 
56 Um dos grandes problemas da nossa era de globalização está no fenómeno migratório. A sua 
importância – sobretudo económica e financeira – está na origem da sua agenda internacional, nas Nações 
Unidas e suas agências, como seja a Organização Internacional para as Migrações, OIM, e os programas, 
o PNUD. 
No quadro da OIM foi concebida a “Initiative Internationale Migration et Développement: La mobilité de 
la main-d’œuvre au service du développement (IMDI)” um esforço da comunidade internacional para 
encontrar um meio de exploração mínima da mão-de-obra migrada na óptica de desenvolvimento e de 
redução dos seus efeitos nefastos. Esta Iniciativa serve de quadro aos programas de desenvolvimento e de 
emigração de mão-de-obra e de orientação política na colaboração entre os governos, as organizações e o 
sector privado. 
Na génese da IMDI está a necessidade de uma resposta coerente, global e exaustiva às questões da 
migração internacional. Em 2003, uma Comissão Mundial sobre a Migração Internacional, CMMI, foi 
criada e apoiada pelo então Secretário Geral das Nações Unidas. O seu relatório sublinhava a necessidade 
de intensificação da colaboração inter-institucionais para fazer face às realidades novas e complexas da 
migração internacional e as suas relações com outras problemáticas mundiais, tais como o comércio, o 
desenvolvimento, a segurança e os direitos do homem.      
Vide, para mais consultas, a página web da OIM: http://www.iom.int). 
Um outro problema suscitado pela migração respeita aos direitos adquiridos em matéria da protecção 
social pelos descontos efectuados para o sistema de protecção social nos países de acolhimento, cujos 
benefícios, muitas das vezes, são incompatíveis com o retorno às terras de origem. Nesta perspectiva, a 
solução ideal seria a conclusão de acordos entre os países de origem e de destino dos emigrantes em 
matéria da Segurança Social. 
A diáspora guineense tem sido muito importante na melhoria das condições de vida dos guineenses 
residentes no território nacional. Com as suas remessas (poupanças privadas) contribuem no combate à 
pobreza e exclusão social. Efectivamente as ajudas – que não se resume apenas às famílias mais próximas 
– estendem-se, também, em certos casos, às populações de uma determinada circunscrição geográfica. 
Pensa-se, por exemplo, nos materiais e equipamentos de construção de casas, nas escolas, nos postos 
médicos, nas bibliotecas, nos furos de água potável, ou ainda nas remessas monetárias, que contribuem 
para melhorar as condições de vida, de higiene e de bem-estar de muitas pessoas nas terras de origem.  
Nesta perspectiva e em consonância com a norma constitucional prevista no artigo 27.º, n.º 2 CRGB, os 
“(…) cidadãos guineenses residentes no estrangeiro” merecem uma melhor protecção do Estado. Não se 
trata de uma protecção meramente jurídica, de resto importante, mas também social. Nesta linha de 
confluência entre o jurídico e o social se encontra o dever do Estado guineense, por via convencional, 
com os Estados de acolhimento destes mesmos cidadãos nacionais, criar mecanismos que melhor os 
proteja. Assim, por exemplo a celebração de convenções em matéria da Segurança Social, de modo a 
garantir uma qualidade de vida presente e futura aos guineenses na diáspora, uma comunidade radicada 
em países como Portugal, França, Cabo-Verde, Senegal,...  
57 Sobre o seu conceito vide ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “Que é um sistema de segurança social”, in 
Temas de Segurança Social, Vol. I, Julho de 1984, pp 5-7. 
Segundo as projecções da Eurostat a população da UE crescerá, até 2035, graças à contribuição da 
população imigrante. Estas mesmas projecções apontam para uma (possível) disputa dos países de 
acolhimento da imigração a partir dessa altura. Em particular a população portuguesa depende dos 
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própria natureza, não se acha integrado no núcleo dos beneficiários do 
sistema no país de origem, para onde deverá regressar... 
Nesta ordem de ideias, os acordos de Segurança Social constituem uma 
forma de proteger estes cidadãos que, por razões económicas ou meramente 
políticas, abandonaram o país de origem.      
 
Todas estas formas de participação na vida nacional relacionadas com a 
emigração contribuem para o combate a pobreza e exclusão social. Elas 
constituem um capital humano e económico de suma importância. Com 
certeza que a estabilidade política e económica favorece o investimento e 
por sua vez o crescimento e o desenvolvimento económico e social. Isto é a 
política e o mercado são tidos como dois subsistemas de um sistema social, 
determinantes do progresso económico e social de qualquer Nação.  
Neste tocante ao binómio política e economia é instrumento de combate a 
pobreza e exclusão social. Um exemplo dessa combinação está na 
necessidade de privilegiar a formação, de curta duração, incentivando, 
simultaneamente, a criação de emprego e oportunidades de negócios para 
os jovens, sobretudo os que possuem um baixo nível de instrução escolar, 
nas áreas da pesca, artesanato, comércio geral de produtos como mel, óleo 
de palma, cera, mancara, castanha de caju, … As necessidades da economia 
real passam também pelo aproveitamento e transformação – sublinha-se 
transformação – das matérias primas. 
 
O combate a pobreza e exclusão social, para o que nos interessa, deve ser 
enquadrado nas funções que cabe assegurar a Segurança Social. Ela 
funciona, nas economias desenvolvidas, como garantia de rendimentos 
mínimos aos indivíduos e famílias, contrariamente às economias em 
incipiente estádio de desenvolvimento, fustigadas, entre outras, por 
desequilíbrios internas e condicionalismos externos, nomeadamente as 
orientações políticas económicas impostas por organizações económicas e 
financeiras neoliberais 58 e aprovadas pelos nossos governantes.  

                                                                                                                                               
emigrantes, segundo os dados estatísticos da INE. Contrariamente, a política de controle da população 
imigrante, pela fixação de quota, tem sido seguida em Portugal e em outros países da EU, e tem o 
inconveniente de facilitar a contratação e exploração da mão-de-obra estrangeira por muitos empresários 
que aproveitam o (relativo) atraso na aprovação do número de vagas para a imigração para contratarem 
ilegais ou indocumentados que se limitam a ‘aceitarem’ as precárias condições de trabalho e de 
remuneração que lhes são oferecidas pelos patrões.    
O risco de envelhecimento populacional na Europa tem consequências a dois níveis: o decréscimo da 
capacidade humana produtora de riqueza ou seja a diminuição do PIB e a ameaça da pobreza. Em 
resultado de tudo isso a implicação na sustentabilidade da Segurança Social, que deverá fazer face a um 
cada vez menor recursos financeiros, insuficientes para garantir as despesas sociais dos reformados. 
58 As políticas económicas neoliberais agravaram a precariedade das condições de vida das populações 
africanas durante os anos oitenta. Para minimizar os seus efeitos os esforços internos e internacionais vão 
no sentido de actuar sobre as situações que podem conduzir ou agravar a pobreza e a exclusão social. 
Assim a concepção de programas e instrumentos que visam garantir rendimentos mínimos às famílias; os 
programas de assistência social.  
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Evidentemente, questiona-se a ‘validade’ do cumprimento dessa função 
numa economia fortemente condicionada quer por limitações internas, quer 
por limitações externas. A prossecução pela Segurança Social da função do 
combate a pobreza e exclusão social depende da performance da economia 
em geral e das políticas económicas em especial (acrescentar-se-ia, no caso 
nacional, as componentes da estabilidade político-governativa e político-
militar). Como se verá, apesar das influências, entre nós, de orientações de 
políticas de protecção social dos países mais desenvolvidos, duvida-se da 
sua concretização, pelo menos na actualidade.      
O micro-crédito59, em termos legais, é uma actividade excluída do âmbito 
de intervenção das instituições de protecção social. Não obstante existe 
alguma aproximação entre ambos, pelo menos no que tange ao objectivo de 
combate a pobreza e exclusão social. Sugere isso que podem ser 
complementares, sobretudo na medida em que aquele pode revelar-se 
indispensável na ‘transição’ de uma economia tradicional ou informal para 
uma economia formal, a única enquadrada dentre os regimes públicos de 
protecção social.  
A partir desta constatação duas análises sintéticas impõem-se. Uma relativa 
ao potencial do micro-crédito na integração dos trabalhadores e suas 
actividades, independentemente da sua inserção no mercado formal ou 
informal, no campo subjectivo e objectivo da Segurança Social. Outra que 
                                                                                                                                               
Vide para mais desenvolvimentos destes aspectos ARMANDO BARRIENTOS, “Social protection and 
poverty”, in Social policy and development, Paper n.º 42, United Nation Research Institute for Social 
Development, January 2010, pp 14-16. 
Questionando as políticas africanas DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du 
Nord, p 14, posiciona : «Nous avons l’intime conviction que les politiques qui nous gouvernent ont la 
capacité d’opérer des choix économiques et sociaux qui permettraient à nos pays de se développer, 
d’assurer un partage équitable des fruits de la croissance, et de stopper la spirale infernale de la misère et 
de la pauvreté.» 
59 Também designadas de micro-finanças. Elas abundam em toda a África, na tentativa da massificação 
do crédito, como instrumento de luta contra à pobreza. O Livro Azul resulta de uma iniciativa das Nações 
Unidas de reunir, no México, os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, para se tratar a 
questão da mobilização de financiamento a estes últimos, quer com recursos internos, quer com recursos 
externos. Esta iniciativa foi conhecida como Consenso de Monterrey, por ocasião da comemoração do 
Ano Internacional de Micro-crédito (2005), um engajamento com vista ao recenseamento de todas as 
entraves que excluem certas categorias das populações do sector financeiro tradicional e á construção de 
um sistema de acesso das populações.   
Na nossa formulação legal a “instituição mutualista ou cooperativa de poupança e de crédito” tida como 
“um agrupamento de pessoas dotado de personalidade jurídica sem fins lucrativos e com capital variável, 
baseado nos princípios da união, solidariedade e ajuda mútua e que tenha por objecto principal a recolha 
de poupanças e a concessão de créditos junto dos seus membros” (conforme o artigo 2.º da Lei n.º 11/97). 
As potencialidades naturais do país permitem uma abordagem diversificada da actividade económica, por 
via da promoção de culturas de exportação. Uma grande quantidade de produtos agrícolas, hortícolas, … 
de frutas como mangas, cajus, citrinos, … seria melhor aproveitada se transformada por pequenas 
unidades empresariais. O mesmo ocorre com o sector das pescas (artesanal) e o sector do turismo muito 
negligenciados em termos de políticas públicas. Estas actividades transformadoras incorporam um inputs 
para a economia e para a sociedade. 
Para informações deste instituto no direito senegalês, cfr. a página: 
http://senegal.portailmicrofinance.org/portail_senegal/la-microfinance  
  
 



 47

decorre das suas especificidades e se traduz num factor de plena integração 
na sociedade e na economia nacional. A sua adequabilidade às exigências 
da eficácia, eficiência, democracia e justiça.   
As micro-finanças constituem um (potencial) instrumento de redução da 
pobreza e combate a exclusão social. A sua importância nas economias 
estruturadas na base familiar, onde predominam pequenas unidades 
artesanais e de transformação, e estrutura de consumo muito baixa, por 
razões óbvias não aludidas neste trabalho, decorre da possibilidade de 
diversificação, por indução do crescimento económico e aumento do 
rendimento individual e familiar, da própria estrutura de consumo. Através 
delas assegura-se a aquisição de produtos, bens, materiais, equipamentos e 
maquinarias indispensáveis à produção e à comercialização de bens 
artesanais resultantes de actividades da carpintaria, construção civil, 
mecânica, serralharia, tinturaria, costura, culinária, entre outras. Este é um 
desafio colocado à economia real. 
A organização em pequenas unidades cooperativas de produção e de 
consumo pode representar um factor de transformação da economia e de 
integração no universo subjectivo compreendido pelos regimes públicos de 
protecção social. Na verdade, nestes integram-se apenas os trabalhadores 
formais, que exercem actividades económicas ou comerciais com ou sem 
subordinação a uma autoridade.  
A consolidação destas estruturas económicas de produção tem o mérito de 
permitir que as actividades económicas integradas tradicionalmente no 
sector informal60 da economia sejam abrangidas por legislações laborais e 
sociais, através da conjugação das acções financiadas por fundos afectos à 
Segurança Social e destinadas a criação de auto-emprego ou a sua 
modernização61.     

                                                 
60 Trata-se de um problema de regulamentação do sector agrícola e, em consequência, o enquadramento 
da sua actividade entre as que integram o direito da protecção social. A dimensão anormal do sector 
informal e seu peso na economia (não se questiona a necessidade e até mesmo a indispensabilidade deste 
sector que, ao cabo e ao resto, engloba um número significativo de famílias que encontram nas 
actividades nele compreendidas o seu ganha-pão) contraria a ausência da sua contribuição para o sistema 
de protecção pública.  
Em geral a economia africana é fortemente influenciada pelo sector informal. Apontando esta sua 
característica particular, RICARDO SÁ FERNANDES, “Políticas económicas e decisões empresariais”, 
in BFDB, n.º 2, Setembro de 1993, p 89, explica: “Estimativas recentes da OIT indicam que o sector 
informal absorve 59% da foça de trabalho urbana na África Subsaariana e um levantamento em 17 desses 
países conclui que contribui em média com 20% do produto interno bruto dessas economia. 
São números demasiado impressionantes para se fingir que não existem. 
Tal vitalidade tem razões históricas profundas já que a tradição de mercado em África é longa, bastando 
recordar que o comércio de longas distâncias por meio de caravanas remonta seguramente ao século XI.” 
Continuando a sua análise o autor conclui: “Não há nada que melhor contribua para uma gradual absorção 
do mercado informal que a criação de condições no mercado oficial que contenham verdadeira 
capacidade de atracção sobre os empresários ditos informais e deve ser esse – e não o caminho da pura 
repressão – que deve ser trilhado com o objectivo de alcançar a sua integração.” (p 91) 
61 Segundo JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social agraria, Intervenciones. Ibídem 
Ediciones, Primera Edición, Madrid, 1996, p 46, “modernización entendida (esta) como un proceso de 
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Uma mais-valia das micro-crédito ou micro-finanças estará no 
financiamento dessas actividades nos locais de origem e, nessa medida, 
contribui para a fixação das populações locais e melhora as suas qualidades 
de vida. Numa palavra, elas resultariam como séria aposta na criação de 
condições indispensáveis à erradicação da pobreza e inclusão social. Este é 
o problema da eficácia deste instrumento. 
Na verdade, a aposta no desenvolvimento das capacidades e qualidades 
humanas constitui condição necessária ao bem-estar de qualquer povo. Não 
se conhece, pela história, nenhum país que se desenvolveu à margem do 
investimento humano (e nas infra-estruturas económicas e sociais). Não há 
desenvolvimento que se compadece com atrasos ou défices estruturais e 
infra-estruturas sócio-económicas inadequadas ou inapropriadas, quando 
não existentes. E isso agrava-se na medida em que a produção, a sua 
melhoria e o seu escoamento carecem de infra-estruturas como estradas, 
pontes, aeroportos, portos, transportes, tão úteis e indispensáveis ao 
desempenho económico e competitividade económica. 
 
Numa outra perspectiva, de uma maneira geral, o micro-crédito constitui 
uma demonstração da possibilidade da sociedade em geral realizar grandes 
projectos com poucos meios (dinheiros, rectius sensu)62, bastando a 
vontade, a solidariedade de todos. É a eficiência inerente a esta instituição. 
Num país em que os recursos são tão escassos como insuficientes face à 
amplidão das necessidades sociais, os poucos recursos financeiros 
disponíveis devem ser optimizados, através de uma gestão segundo 
critérios de eficiência. Ela proporciona, em tese, ganhos para a 
colectividade, principalmente para as populações que vivem em zonas 
remotas, onde mais se sentem os efeitos da ausência das acções sociais 
integradas nas políticas públicas. Deste modo, ele surge como uma 
instituição social capaz de ajudar as famílias, constituídas por pequenos 

                                                                                                                                               
intensificación productiva, de incremento de la utilización de medios químicos y de sustitución de mano 
de obra por capital (mecanización fundamentalmente.)” 
62 Em alguns países desenvolvidos, como é o caso de Portugal, a crise financeira internacional motivou o 
recurso mais intensivo ao micro-crédito, um expediente que permite aos indivíduos e suas famílias 
encontrar respostas alternativas quanto à possibilidade de emprego e de rendimentos. As micro-empresas 
têm sido um substrato jurídico-económico que confere sustentabilidade a muitas economias, pela sua 
capacidade geradora de postos de emprego e de rendimentos individuais e familiares. Em todas as partes 
do mundo elas contribuem, em proporções variáveis, para o produto interno bruto. Dir-se-ia que a sua 
utilização está, de alguma forma, a generalizar-se nas nossas sociedades devido, pelo menos, à sua 
virtualidade de ajudar a melhorar as condições de vida dos que possuem menos recursos. Ele serve, em 
suma, como exemplo de um expediente democrático ao alcance de todas as economias, 
independentemente do seu grau de desenvolvimento.     
Para uma leitura próxima vide a experiência portuguesa em JÚLIO PAIVA, Pobreza, exclusão, 
desemprego e empresas de inserção em Portugal: a persectiva dos promotores e dos beneficiários, Rede 
Europeia Anti-pobreza/Portugal, Cadernos REPAN, Lisboa, 2007; MARIA JOÃO NICOLAU SANTOS 
(Coord.), ANA MARGARIDA SANTOS, ELISABETE NOBRE PERREIRA e JOSÉ LUÍS DE 
ALMEIDA SILVA, Responsabilidade social nas PME – Casos em Portugal, 1ª Edição, Lisboa, 2006.  
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agricultores, a melhorarem as suas capacidades criadoras de riqueza e o seu 
nível de bem-estar social.  
Estas são as apostas que devem nortear as decisões públicas. Com efeito 
não é possível promover a inserção económica e social – caso concreto dos 
que actuam no sector informal da economia –, mormente dos mais 
desfavorecidos, sem que haja, primeiramente, fundos públicos destinados a 
tal fim. A política de emprego da mão-de-obra activa deve ser uma 
prioridade da política pública63. Através das estratégias e dos mecanismos 
apropriados permite-se que os indivíduos e as famílias integram o sistema 
formal. 
 
A economia real depende da participação de todos os agentes económicos 
na actividade produtiva e criadora da riqueza. E essa capacidade abunda 
entre as famílias que generosamente sacrificam toda a vida à procura de 
garantir o sustento no seu quotidiano. E essa garantia depende também da 
saúde física e mental, sem a qual o potencial e o projecto dos homens de 
transformação social e económica não são concretizáveis.  
As acções orientadas para a prestação de cuidados de saúde, principalmente 
física, às populações, sobretudo das zonas rurais, inscrevem-se na lógica de 
manter a capacidade de produção nacional. O que equivale, por outras 
palavras, a combater a pobreza e a exclusão social.  
Parece crucial que a política de incentivo de estabelecimento e fixação do 
pessoal de saúde em zonas mais remotas das nossas aldeias, por via de 
subsídios de isolamento, sem contar com outras comodidades, ajudaria a 
melhorar a qualidade de vida das populações locais. 
Todas estas preocupações são próprias de sociedades agrícolas, onde as 
doenças têm maior impacte sobre a produção e a produtividade. Assim, a 
“saúde pública tem por objectivo o bem-estar físico e mental das 
populações e sua equilibrada inserção no meio sócio-ecológico em que 
vive”, conforme estatui o artigo 15.º, primeira parte. 
Para a prossecução deste objectivo a saúde pública deve ser preventiva, 
visando a “socialização progressiva da medicina e dos sectores médico-
medicamentosos”, conforme a parte final do mesmo artigo. Em suma, neste 
artigo está fundada uma visão essencialmente dependente da sociedade e da 
economia em relação à saúde física e mental e da necessária integração dos 
cidadãos guineenses nas suas sociedades.   
 
Ainda na mesma lógica, a problemática da saúde física e mental deve ser 
pensada na sua vertente preventiva, de disponibilização de informações, de 

                                                 
63 Com efeito a função da estabilização da economia procura o crescimento da economia. Uma das suas 
variáveis está na plena utilização da capacidade laboral nacional para realizar a produção e aumentar a 
produtividade. A subutilização dessa capacidade acompanha o desemprego. E com ele a variação da 
remuneração oferecida ao factor trabalho (e, igualmente, dos custos de produção e dos preços). 
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divulgação de conhecimentos, para efeitos de apropriação, junto das 
comunidades locais64. Esta preocupação deverá incidir, sobretudo, nos 
comportamentos de riscos, para evitar transmissão de doenças infecto-
contagiosas, sexualmente transmissíveis e HIV/Sida, tendo como efeito 
ganhos de saúde e de economia, por via de uma população sã, disponível e 
capaz de produzir para o auto-sustento e troca do excedente de produção. 
A Segurança Social está talhada para responder a estas preocupações 
sociais como seu inegável contributo. Como é sabido o exercício de 
qualquer actividade humana está dependente não apenas dos requisitos 
técnicos, competências e qualificações profissionais, mas sobretudo da 
aptidão física e mental. Esta preocupação determinou, no passado e 
determina no presente, a assistência médica e medicamentosa dos 
trabalhadores e sua família. 
 
Para além dos dois aspectos já sintetizados, a canalização de pequenas 
poupanças pode constituir uma iniciativa democrática e de justiça no 
acesso ao crédito (bancário), por parte das pessoas excluídas do sistema 
bancário clássico, em virtude de não possuírem garantias65. Esta é a 
vertente da justiça inerente ao micro-crédito ou micro-finanças. Tal como 
se pretende com o objectivo da universalização da protecção social a todos 
os cidadãos. Tal é compaginável com os princípios democráticos de gestão 
e controlo estabelecidos, no artigo 11.º, parág. 3.º, da Lei n.º 11/1997, para 
as instituições mutualistas ou cooperativas de poupança e de créditos. 
Em conclusão de tudo quanto se disse, a Segurança Social, não obstante as 
condicionantes legais, desempenha um importante papel no combate a 
pobreza e exclusão social ao fornecer capital indispensável à integração na 

                                                 
64 As rádios comunitárias desempenham um importante papel na educação e formação das pessoas. Elas 
são tidas como um factor de transformação social, na medida em que, utilizando a língua e o discurso 
comum às populações locais, configuram um instrumento eficaz na veiculação de mensagens e novas 
ideias e desafios para a sociedade local. 
65 Uma dessas garantias, as reais, é constituída pelas próprias terras cultivada pelos camponeses. Estas 
terras apesar de os ‘pertencerem’ de geração em geração não são suas propriedades não porque se trata de 
um domínio que pertence à família, mas porque não possuem título de propriedade, indispensável ao 
acesso ao crédito bancário, a garantia real. A sua falta limita o  acesso a crédito bancário por parte das 
famílias tradicionais, uma condicionante da modernização da actividade agrícola e da passagem para uma 
agricultura baseada em maquinismos de produção.    
Por outro lado, as experiências de outras sociedades africanas quanto às instituições tradicionais, rurais de 
poupança e crédito, podem ser muito positivas no processo de desenvolvimento. Como se sabe a natural 
selectividade do mercado financeiro afasta muitos indivíduos e famílias da possibilidade de obtenção de 
crédito bancário. Estas instituições podem constituir boas alternativas neste domínio. Vide as vantagens 
das mesmas em CÉSAR FERRARI, “Poupança, investimento e intermediação financeira na Guiné-
Bissau”, in BFDB, n.º 5, Março de 1998, pp 264-265.  
Parafraseando YOUSSOU N’DOUR, Economic, in TERANGA, n. º 36, MAGAZINE D’AVION 
SENEGAL INTERNATIONAL, Mai/Jun 2008, p 63 : « Nous aidons des jeune Sénégalais porteurs de 
projets, mais exclus du système bancaire classique. Souvent, ces personnes n’ont pas n’ont pas de 
garantie, leur seule garantie est leur parole d’honneur. Et la… est justement de prêter de l’argent en se 
basant sur le respecte de la parole donné. Car dans nos sociétés, la parole donné est très importante, elle 
engage toute la famille, tout sa dignité », em entrevista a MATHIEU ROPIFAULT.  
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economia formal, enquanto a única enquadrada no sistema público de 
protecção social, que carece de reformulação ou refundação em outros 
pilares para se adequar a realidade nacional adversa a formalismos, onde a 
solidariedade dos indivíduos, das família e das tribos se multiplicam em 
prol do bem-comum.  
Nesses termos, o combate a pobreza e exclusão social carece de políticas 
públicas selectivas visando os mais atingidos pelo flagelo social (diferente 
do ‘flagelo’ espiritual, voluntariamente consentido por razões de fé e que se 
traduz na auto-limitação ou privação material, que se confunde com as 
carências involuntárias somente imagináveis em certas latitudes 
geográficas). Nesta missão a protecção social pública ganha relevo, pelo 
seu potencial de permitir reduzir a pobreza e integrar muitos cidadãos.  
Parece com isso dever concluir-se que a Segurança Social, neste país, deve 
pautar-se pelo princípio da selectividade, consentâneo com o objectivo de 
combate a pobreza e exclusão social. Assim dito sugere, paradoxalmente, 
um ideal de universalidade, pela dimensão nacional dessa problemática. Ou 
seja a selectividade das despesas sociais, direccionadas a actuar sobre as 
situações de riscos ou de perigo, deve contemplar todos os indivíduos e 
famílias dada a generalização dos males sociais. 
Em especial, uma correcta política pública de formação técnica e de criação 
de postos de trabalho resulta num ganho significativo para a economia e 
sociedade. O seu efeito é duplo: de um lado, garante uma maior 
competitividade da economia; de outro, remove as barreiras de 
discriminação, principalmente em relação às mulheres, às minorias (étnicas 
e religiosas) e aos deficientes66.   
O flagelo da pobreza e exclusão social coloca, como se viu, em destaque as 
sociedades nacionais e as suas economias, independentemente do seu grau 
de desenvolvimento. O avanço técnico e tecnológico traduzido pela 
Revolução Industrial não são apanágio de todos os povos e civilizações. 
Mesmo nas mais avançadas nem todos os cidadãos auferem os seus 
benefícios. 
O mesmo é dizer que a modernidade se identifica com o paradoxo de (uma 
maior) produção da riqueza e simultaneamente da persistência da pobreza e 
exclusão social. Esta paradoxia explica-se, entre outras, pela repartição 
desigual dos produtos do trabalho e pela desigual oportunidade de acesso a 
melhores conhecimentos e informações que permitam entrar no mercado de 
trabalho. Portanto, a justiça distributiva e a equidade devem comandar as 

                                                 
66 Em sentido idêntico vide ADRIAN SEINFIELD, “The necessity for full employment”, p 66. 
Pode-se ler em JEAN-PAUL FITOUSSI, O debate-tabu– Moeda, Europa, Pobreza (Título original: Le 
débat interdit), Tradução de Rui Pacheco, Madalena Bacelar, Manuela Torres, Revisão científica de 
Joaquim Feio, Prefácio de Augusto Mateus, Terramar, Lisboa, 1997, pp 174-176, a problemática do 
emprego e da coesão social e da competitividade. O autor refuta a tese da “relação política inversa entre a 
competitividade e coesão social…”.   
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acções públicas67. Elas são possíveis por via de investimento na educação e 
na formação integral do homem, sem as quais nenhum projecto de 
sociedade logra efeitos desejáveis. 
Nesta perspectiva, segundo ADRIAN SEINFIELD68 surgem duas áreas de 
debates. Uma primeira respeita à escala do desemprego e da distribuição 
apropriada de emprego. Uma segunda relaciona-se com a pobreza entre as 
camadas trabalhadoras. Nestes debates revela-se de suma importância a 
dependência da participação activa na sociedade aos recursos afectos pelo 
mercado de emprego. 
Trata-se, em suma de concentrar os esforços nacionais e internacionais 
naquelas questões que são essenciais e imprescindíveis a sociedade e a 
economia. Uma questão de justiça social, a partir da qual se deverá pensar 
o equilíbrio social, baseado em princípios e exigências da igualdade e da 
liberdade, da solidariedade e da fraternidade, sem os quais os cidadãos não 
se sentem guardiões dos seus próprios destinos e são condenados a 
sucumbir a ignorância e a viver em condições desumanas que se assemelha 
a uma res ou mercadoria. 
 
Como ficou salientado, um dos graves problemas que se coloca à plena 
integração dos cidadãos reside na sua condição físico-material. Sabe-se que 
a subnutrição e a fome diminuem drasticamente a disponibilidade física dos 
trabalhadores, sobretudo os que vivem no campo e trabalham a terra. A 
perda, ineficiência ou deterioração da dignidade humana minam os meios 
de subsistência e de produção. Os seus custos são muitos elevados, quer 
humanos (perdas de vidas humanas, de oportunidade de obter formação e 
qualificação técnica e profissional, de dias escolares, …); quer económicos 
(desvios de mão-de-obra; baixa produção e produtividade).  
Tudo isso, por sua vez, põe em risco as contribuições sociais e a mina os 
esforços de uma sistema de Segurança Social incapaz de cumprir 
satisfatoriamente os seus objectivos, para além de aumentar a 

                                                 
67 Nessa linha se situam as políticas públicas de concessão de subsídios (rendimento mínimo garantido ou 
rendimento de inserção, vide HERMANN DELEECK et BÉA CHATILON, “Le minimum garanti”, in 
Droit Social, n.º 6, Paris, 1986, pp 479-487).  
Estes rendimentos não visam substituir o direito dos indivíduos e das suas famílias à protecção social 
pública. Exemplos são a saúde, a educação e o ensino que carecem de intervenções públicas em termos de 
concessão de direitos e investimento em programas adequados à elevação dos baixos níveis destes 
indicadores. 
Convém salientar que a educação e formação não se restringem unicamente às crianças. A educação dos 
adultos é uma tarefa de particular importância. Nesta linha W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération 
sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, pp 586-587: «L’éducation des adultes ne doit pas non plus 
être négligée ; elle est en effet d’une importance cruciale pour la reconstruction africaine, d’abord parce 
qu’une société, à tout stade de développement, a besoin de s’appuyer sur une population informé et 
critique, mais aussi parce que sa production doit se trouver entre les mains d’adultes possédant un savoir 
et une formation suffisants. L’analphabétisme en Afrique est pour une grand part celui des adultes. 
L’éducation, sur ce continent comme partout ailleurs, devrait être un moyen de s’affranchir des 
restrictions de l’environnement immédiat, qu’elles soient sociales, culturelles ou physiques.» 
68 “The necessity for full employment”, pp 67-68.  
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vulnerabilidade das pessoas e intensificar a pobreza, gerando, por isso, 
círculo vicioso69.       
Isso contrasta com os ideais proclamados internacionalmente. A criação de 
condições que permitam a cada uma das pessoas, individualmente 
considerada, desenvolver o seu potencial humano é um dos almejados 
Objectivos do Desenvolvimento do Milénio70, considerados “as metas 
adoptadas pelos governos enquanto parte integrante de uma parceria global 
para a redução da pobreza”. Ou, noutras palavras e mais amplamente, como 
adianta ainda o mesmo documento, estes Objectivos são “metas temporais 
da comunidade internacional para reduzir a pobreza extrema e a fome, 
diminuir a mortalidade infantil, proporcionar educação às crianças e 
ultrapassar as desigualdades de géneros.”71   

                                                 
69 Um problema que contribui para o esforço inglório de luta contra a pobreza e que esbarra na dignidade 
da pessoa humana. Na verdade, o salário de miséria pago, invariavelmente, tarde, para além de obrigar a 
deslocações – nos últimos tempos parece que foi ‘institucionalizado’ o sistema de “bicha”/vez de 
atendimento pela brigada contratada par proceder a pagamento de salários aos servidores do Estado – 
dos funcionários públicos para fora do local de trabalho (e de residência) para receberem os seus 
ordenados, mal compensa os esforços físicos e intelectuais dos trabalhadores.  
Consequência do mísero salário, generalizado no país, está nas “situações onde os beneficiários recebem 
pensões insuficientes de lhes garantir a subsistência” como se reconhece no Boletim Informativo do 
Instituto Nacional de Previdência Social, “O CONTRIBUINTE”, Boletim Informativo do Instituto 
Nacional de Previdência Social, Edição n.º 01, Março/Abril de 2009, p 7.  
70 Estes objectivos (de erradicação da pobreza e da fome; universalização da educação primária; 
promoção da igualdade de género e emancipação feminina; redução da mortalidade infantil; melhoria da 
saúde materna; combate ao VIH, a malária e outras doenças; sustentabilidade ambiental e parceira 
mundial para o desenvolvimento) são traçados em termos de quadro teórico de referência que carece de 
intervenção do Estado, aproveitando-se das potencialidades internas, do sector público e do sector 
privado, para criar oportunidades para todos os cidadãos. O mesmo é dizer criar as condições de 
elegibilidade para uma sociedade mais justa e equitativa, como aquelas criadas pelas políticas públicas 
nos países nórdicos. 
Assim, a redução da pobreza supõe investimento em áreas sociais, como a educação, o ensino, a saúde e a 
formação técnica. Sem estes atributos nenhuma sociedade atinge o nível de desenvolvimento que a 
permita enfrentar os desafios de um mundo global. Interroga-se nas sociedades onde há um profundo 
desfasamento entre o direito social legislado e a prática se se consegue atingir tais patamares. Como 
atingir a educação para todos se os seus encargos são muito elevados para os pais, que mal auferem 
rendimentos necessários à sua manutenção física e da sua família? Igual interrogação tem sentido para o 
sector da saúde?! 
Ademais, a crise financeira parece desviar a atenção quanto à premência desses objectivos, que parecem 
relegados para plano secundário ou como questão de somenos importância comparativamente às ajudas 
financeiras prestadas às empresas privadas pelos países desenvolvidos. Em tudo isso prenuncia-se que o 
investimento no sector da agricultura africana, um ponto de partida para a luta pela redução/erradicação 
da pobreza, fome e má nutrição não é assumida, no presente imediato, como uma prioridade, um desígnio 
que une os povos de Sul e de Norte do planeta.    
Vide ONU, Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, pp 1-2. Ainda DR. PAUL K. FOKAM, Misère 
galopante du Sud, complicité du Nord, pp 40-56. 
71 Do mesmo documento, p 4. Tem sido muito utilizada a expressão “géneros” pelos diferentes actores 
que intervém junto das camadas mais vulneráveis do terceiro mundo, sobretudo as organizações não 
governamentais, para expressar o lado masculino e feminino, respectivamente o homem e a mulher”, 
enquanto sujeitos de direito numa sociedade. 
Visa-se, sobretudo, a promoção da mulher em relação ao homem em termos de acções correctivas das 
desigualdades reais em termos de acessos na vida política, social, económica, … Pensa-se que na base 
disso estão as oportunidades de acesso ao ensino, à educação e à formação.   
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A prossecução destes objectivos exige uma política de good governance 
muito propalada pelo ocidente e, presentemente, uma condicionante das 
ajudas financeiras ao desenvolvimento. Estas exigências das Nações 
desenvolvidas são criticadas porque alegadamente constrangem o 
desenvolvimento dos países menos avançados, obrigando-os a adoptarem 
modelos de governação que elegem a democracia, a transparência e o 
respeito pelos direitos humanos, nem sempre compatíveis com as 
realidades sócio-culturais e sócio-políticas e os critérios de actuação do 
poder político. 
 
 
Secção II. dignificação da pessoa humana 
 
A tradição cultural e religiosa de muitos povos e as civilizações passadas e 
presentes crêem na pessoa humana, o homem, como um produto do divino, 
concebido á sua imagem e semelhança conforme narra o Livro de Génese, 
1: 26: “Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.” Em geral, todas 
elas afirmam, convictamente, a dimensão sobrenatural do homem, 
participante da Dignidade de Deus72. 
As civilizações grega e romana foram férteis na reflexão filosófica quanto à 
identidade do homem, na sua dimensão pessoal ou individual. Trata-se de 
uma viragem da preocupação cosmológica para a preocupação 
antropológica. E, com ela, a visão explicativa do homem e do próprio 
mundo, a partir de métodos racionais, sem ignorar a sua relação com o 
Divino. Assim os filósofos gregos e romanos nessa orientação buscaram a 
origem do homem, os seus atributos, a sua liberdade, a sua conduta, a sua 
moral, o seu intelecto, etc73.   
À parte a tradição cultural e a tradição religiosa74 de muitos povos, no 
plano filosófico e jurídico, a história registou períodos de maior ou menor 
                                                                                                                                               
No caso da União Europeia vide a abordagem de ANGELS MARTÍNEZ I CASTELLS, “Direitos sociais 
na União Europeia e outras questões de género”, in Boletim de Ciências Económicas, Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Vol. XLVII, 2004, Coimbra, especialmente pp 296-301. 
72 Uma afirmação da igualdade dos homens perante Deus, o Criador, que não implica, no plano real, a 
aceitação de diferenças entre os mesmos. Com efeito, cada um tem as suas qualidades ou virtudes e 
defeitos, os seus gostos, os seus valores e as suas capacidades. E legitimamente cada um conduz a sua 
vida de forma diferente como concluem MILTON FIEDMAN e ROSE FRIEDMAN, Liberdade para 
escolher, Publicações Europa-América, Estudos e Documentos, n.º 183, Mem Martins, 1980, pp 180-183.  
Sobre o mesmo assunto vide ainda PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, 
Almedina, Coimbra, 2007, p 91. 
Este é um problema da condição humana, implícita à criação do homem. Vide sobre este aspecto 
HANNAH ARDENT, Condição humana, (Título original: The human condition), Tradução de Roberto 
Raposo, 10ª Edição, 6ª Reimpressão, Prefácio de Celso Lafer, Editora Forense Universitária, Rio de 
Janeiro, 2007.   
73 Para uma leitura das contribuições da Antiguidade Ocidental na formação e consciencialização sobre a 
dignidade da pessoa humana, cfr. PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, pp 61 e 
ss. 
74 Nesse plano se situará a luta irrenunciável da Igreja Católica pela defesa da dignidade da pessoa 
humana. A doutrina social da Igreja e as Encíclicas Papais, algumas das quais já referenciadas neste 
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atenção ao aspecto da centralidade do homem. Essa oscilação foi motivada, 
entre outras, pela regulação patrimonial contrariamente à pessoa do 
homem. Sem embargo parece pacífico concluir, hoje, que as ordens 
jurídicas nacionais e internacionais confluem quanto à titularidade de 
direitos individuais que se impõem aos poderes públicos. Marcos 
ideológicos dessa alteração remontam às revoluções norte-americana, 
liberais e as constituições do século XVIII da Europa continental, sem 
esquecer a importância da Magna Carta75.    
 
O Direito, sendo um elemento de regulação social, acaba por ser importante 
na valoração objectiva e subjectiva da pessoa e da sua dignidade. O homem 
é, em todas as paragens, identificado como um ser social, livre e 
independente. Deste modo, a concretização da ideia da dignidade da pessoa 
humana76 é influenciada pelo discurso dos investidos em poderes de 
autoridade, com legitimidade – ainda que discutível – para criar conceitos 
ou géneros aplicáveis, universalmente ou diferenciadamente, a todos os 
sujeitos do seu domínio ou império77. 
Questão importante é saber se o Direito pode exigir aos indivíduos certos 
padrões comportamentais para integrar o tipo estanque que permite 
subtrair-se a certos estigmas? Trata-se de uma tentativa da confirmação do 
centro de um debate que se restringe a ideia da dignidade da pessoa 
humana, ela intrinsecamente imanente ao homem.   
Com efeito, a institucionalização de categorias humanas e civilizacionais 
traz consigo a hierarquização e discriminação orientadas por conceitos 
                                                                                                                                               
trabalho, revelam a importância da questão. Elas encontram recepção em documentos internacionais 
(exemplo a Carta da OIT de 1919) e nas próprias Constituições de alguns países (casos da Constituição 
Mexicana de 31.1.1917 e da Constituição de Weimar de 11.8.1919). 
Cfr. também sobre o assunto PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, pp 290 e ss.   
75 Vide nesse sentido PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, pp 58-59. 
76 Abstraímos de qualquer querela doutrinária acerca da problematização da dignidade humana versus 
dignidade da pessoa humana. Uma discussão destas controvérsias está em PAULO OTERO, Instituições 
políticas e constitucionais, Vol. I, p 545: “A interrogação colocada, procurando saber se se mostra 
preferível o uso da expressão “dignidade humana” ou, pelo contrário, “dignidade da pessoa humana”, 
radica numa postura que associa a primeira destas expressões a uma visão transpersonalista da dignidade, 
referindo-se esta à humanidade como colectividade que transcende ou ultrapassa os seres concretos que a 
compõem, enquanto a segunda expressão, sublinhando a ideia da pessoa humana, visaria tratar-se da 
dignidade do homem concreto e individual.” 
O autor e obra citada, pp 545-546, não obstante, recusa “(…) aceitar que a expressão “dignidade da 
pessoa humana” tenha necessariamente uma conotação transpersonalista ou que se refira à humanidade 
como entidade colectiva: “dignidade humana” não é sinónimo de “dignidade da humanidade”.”  
Vide ainda JORGE MIRANDA, Manual do Direito Constitucional, Tomo IV, 2ª Edição, Revista e 
Actualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1993, p 184, note de rodapé n.º 2.   
77 A influência do Direito Romano na consideração do ser humano em função do Direito e não de ser 
Homem, fonte de legitimidade da concessão da personalidade jurídica apenas a um homem livre e 
cidadão romano. Em consequência a instituição escravatura e a condição de escravos. Uma prova 
evidente de, pelo Direito, se conceber homens desiguais juridicamente. 
Sobre o assunto vide para mais desenvolvimentos THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de 
la politique, Traduction de Samuel Sorbière, présentation par Simone Goyard-Fabre, GF Flammarion, 
Paris, 1982, Capítulo VIII, pp 179-184; PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, 
pp 148-152.  
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jurídico-discursivos, como aqueles que escondem diferenças sem 
fundamento. Aliás, toda a construção jurídica da pessoa humana e do seu 
estatuto, dos quais deriva a forma como ela é considerada, sob os diferentes 
pontos de vista, mormente o civil, político e social, é fortemente 
influenciada pelos paradigmas78 e legalidades vigentes em cada etapa 
social.       
A procura de compreender a noção e o significado da dignidade da pessoa 
humana e aplicá-los à matéria da Segurança Social é um exercício que tem 
de ser feito mergulhando nas raízes de cada um dos paradigmas e 
                                                 
78 Do latim paradigma e grego parádeigma que significa modelo, norma, exemplo ou padrão a seguir nos 
estudos e pesquisas em busca de soluções para os problemas suscitados, envolvendo pressupostos, 
crenças, valores, técnicas, conceitos, procedimentos… que orientam a comunidade científica. Em suma, 
ele constitui uma forma de questionamento da natureza e não um preconceito que tolda a reflexão 
humana. Ou seja não se trata de estabelecimento de uma única visão da realidade vincada a uma estrutura 
teórica e apriorística da interpretação e compreensão do mundo.  
Foi THOMAS S. KUHN, A estrutura das revoluções científicas, 1962, que está na génese do conceito de 
paradigma, ao atribui-lo um conteúdo científico, capaz de ser questionado sob diferentes ângulos.   
No nosso caso em concreto, pelo contrário, a análise dos temas propostos na perspectiva dos paradigmas 
e legalidades visa suscitar debates em torno de conceitos, valores, normas e padrões que moldaram a 
sociedade guineense ao longo da sua formação e evolução até à actualidade.  
Nesta perspectiva, os paradigmas e as respectivas legalidades concretizam um tipo de relação, própria e 
específica, de um determinado modelo social, económico, cultural, religioso, político, jurídico,... 
incluindo as influências recíprocas exercidas na concreta configuração de um determinado tipo de 
manifestação do poder (nacional, internacional ou mundial) e da sua relação de produção, ao longo dos 
diferentes períodos que contribuíram para a constituição da identidade nacional. Sem embargo da sua 
relevância em matéria da protecção social, com é óbvio. Por outro lado, torna-se necessária chamar a 
atenção para o facto de a nossa opção não visar a tomada de posição quanto à querela de se envolver, no 
período anterior a independência, tal relação a colónia, província ultramarina ou território ocupado, pois 
ela ultrapassa os propósitos do nosso trabalho.  
Numa tentativa de mera aproximação de enquadramento político-filosofico, correndo riscos e perigos de 
uma demasiada simplificação dos diferentes aspectos que compreendem as complexas realidades em 
causa, de um lado, e superando as distâncias temporais e culturais e os valores de cada sociedade, de 
outro, poder-se-ia referenciar como pradigmas ou arquétipos os seguintes: os tradicionais teriam a base 
filosófica na solidariedade tradicional do homem africano e na ordem natural inelutável; os coloniais, no 
individualismo racionalista de tipo inglês, fortemente firmado na liberdade do homo oeconomicus e 
supremacia da raça branca; os revolucionários, na racionalidade colectiva de tipo francês, que faz 
sucumbir o egoísmo individual perante a sociedade dominada pelo partido-Estado, sem embargo da sua 
evolução para outras formas de organização; e os neoliberais, na medida em que revigoram os ideais 
liberais, as suas bases são alicerçadas em critérios e valores do mercado e da liberdade de comércio, entre 
outros.   
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Pela mão de Alice – O social e o político na pós-modernidade, 
8ª edição, Biblioteca das Ciências do Homem, Edições Afrontamento, Outubro de 2002, Prefácio, 
escreve, atribuindo-lhe um sentido social: “(…) paradigmas societais, isto é, entre diferentes modos 
básicos de organizar e viver em sociedade.”  
Por seu turno, AUDET et LAROUCHE definem «le paradigme comme: «une façon de voir la société ou 
encore une série de suppositions méta-théoriques perceptibles (postulats) ayant pour objet la 
conceptualisation du monde social» e KUHN como sendo «un cadre que définit les problèmes et les 
méthodes “légitimes” et qui permet ainsi une plus grande efficacité de la recherche» apud 
CONSTANTIN ABENA NGUEMA, “La mondialisation des économies ou la fin de paradigmes”, in 
Mondialisation, exclusion e développement africain: Stratégies des acteurs publics et prives, Tome I, 
Collection Economie d’Afrique, Africaine d’Edition, Centre d’Etudes et Recherche en Economie et 
Gestion, Université de Yaoundé II, 2006, p 17.  
Vide ainda sobre este conceito, EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de Direito – O Paradigma Zero: Entre 
lipoaspiração e dispensabilidade, Edições Almedina, SA, Coimbra, 2007, p 33, note de pé de página n.º 6: 
““Paradigma” é aqui empregue no sentido de arquétipo que cristaliza de modo significativo e estável uma 
ideia.” 
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legalidades, sem embargo do perfeito reconhecimento que o século XIX 
dispensou na luta pela afirmação da igualdade e dignidade do homem79.  
A meu ver o problema da dignidade da pessoa humana cruza com o da 
igualdade. Aquela é uma decorrência da igualdade entre os homens, 
independentemente das considerações subjectivas (como aquelas realçadas 
no artigo 24.º da nossa Lei Fundamental, que consagra o princípio da 
igualdade entre os cidadãos). Note-se que os homens têm uma dimensão 
interior80 e outra exterior, o que os torna dependentes de outros. Esta 
dimensão dependente e relacional faz com que sejam iguais em direitos e 
deveres.  
 
As nossas sociedades tradicionais não se alicerçam em nenhuma orientação 
formal que categorize os indivíduos pertencentes a uma determinada 
família e, por conseguinte, o reconhecimento de certos efeitos jurídicos. 
Nelas não existe Direito tal como formulado nas sociedades ocidentais. 
Então como se processa a elaboração jurídico-discursiva nas sociedades de 
direito costumeiro?                  
Na tradição guineense em geral o indivíduo está integrado numa família, 
tribo e etnia. O seu património social e cultural está presente em cada um. 
Nela o colectivo suplanta o individual, mas nem por isso a individualidade 
deixa de ser reconhecida e considerada como tal. Assim, cada 
homem/mulher encontra na família, na etnia e na tribo os ensinamentos 
necessários a uma vida condigna. Cada um aprende a viver e a respeitar o 
seu semelhante. O esforço individual, da família e da comunidade 
direcciona-se a procura do aperfeiçoamento do homem e da sua dignidade. 
Todos os projectos sociais visam, por isso, servir o homem e a mulher. 
A transmissão dos ensinamentos e dos valores ligados ao homem é uma 
tarefa da família e da sociedade em geral. A hereditariedade ganha 
relevância dentro da comunidade. A tradição manda que aos meninos se 
ensina a trabalhar a terra e a cuidar dos animais e às meninas aprendam a 
lidar com os afazeres domésticos. Tudo isso se passa ainda em tenra idade. 
As etapas da vida são uma aprendizagem constante e uma oportunidade 
para o aperfeiçoamento dos aspectos pessoais e colectivos81. 

                                                 
79 Muitas são as contribuições de autores clássicos como ROUSSEAU, HOBBES, LOCKE, 
MONTESQUIEU, VOLTAIRE, HUME, KANT, MILL. Para uma síntese das contribuições destes e de 
outros autores, cfr. PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, pp 160-178. 
80 Disso decorrerá que os homens são sempre iguais, independentemente da sua condição social, uma 
ideia nascente da filosofia estóica. Vide para mais desenvolvimentos PAULO OTERO, Instituições 
políticas e constitucionais, Vol. I, pp 87-90 .   
81 Esta fase de aprendizagem denomina-se de “socialização primária” ou “o processo através do qual a 
criança apreende as normas culturais da sociedade onde nasce. Em virtude deste aprendizado, ocorrido 
nos primeiros anos da infância, a família é a mais importante “arena” para o desenvolvimento da 
personalidade humana” diferente da “estabilização da personalidade” entendido como “o papel 
desempenhado pela família na assistência emocional aos membros adultos da família” conforme Parsons 
e Bales, apud ANTHONY GIDDENS, Sociologia, p 177.   
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Todos os membros da comunidade aprendem a ser pessoas dignas – 
pessoas de bem –e são marcadas indelevelmente com o selo da família, da 
etnia e da tribo. Nelas existe uma forte censura dos comportamentos 
desviantes. Estes são seriamente repudiados pela moral familiar, tribal e 
étnica, para defender o seu bom-nome. Por vezes, a censura reveste a forma 
de castigos físicos ou corporais. Ou até mesmo social, como seja a 
expulsão do indigno.  
 
Nestes termos, o paradigma e legalidade tradicionais são robustados por 
uma cultura de identidade ancestral que visa a educação, a formação, a 
dignificação e o aperfeiçoamento do homem. Os esforços da comunidade 
estão concentrados numa aprendizagem permanente de cada um dos seus 
membros. Entre eles há uma identificação pelo sangue e também pela 
vizinhança82, um valor que, por vezes, faz confundir as relações familiares 
e as relações de parentesco, sobretudo quando estas perduram muitos anos. 
Assim, os valores da comunidade privilegiam o respeito pelo outro, seu 
semelhante, independentemente da sua pertença a mesma família, etnia ou 
tribo. Todos os indivíduos, sem excepção, partilham da mesma substância 
concedida pelo divino. Todos merecem a mesma protecção do espírito (irã, 
forquilha, alá,...) da família83. 
Ora, toda a envolvência comunitária direcciona-se a um fim: dignificar o 
homem e a mulher84. Estes são a razão de ser da comunidade. A eles esta 
dedica toda a atenção e investe na sua formação como homens e mulheres. 
Assim se justifica determinados institutos em (quase) todas as etnias, como 
                                                 
82 Conta-se que, nas relações intra-étnicas dos mandingas, não é repudiada a apropriação, por um vizinho, 
de um objecto de uso pessoal utilizado no quotidiano, bem ou patrtrimónio, como por exemplo uma vaca, 
catana,... A aproximação entre as pessoas que partilham o mesmo espaço da tabanca acaba por criar laços 
tão estreitos que se confundem com os da pertença à família, à tribo e à etnia, onde a ideia da apropriação 
privada carece de conteúdo e significado. Aliás, muitas das vezes, tal vizinhança justifica a união familiar 
entre os filhos/as filhas de vizinhos.    
83 A tradição animista acredita na comunicação permanentemente entre o homem e o espírito, tal como 
assinalava JOOP T. V. M. DE JONG, “O irã, o fulano e a doença”, in SORONDA – Revista de Estudos 
Guineenses, n.º 5, Janeiro, 1988, p 7: “”Outro aspecto da cosmologia e dos cultos animistas diz respeito à 
comunicação com os espíritos. Ao nível do irã individual ou guardião, a comunicação é directa. O 
encarregado do guardião pode rezar e oferecer-lhe regularmente vinho de palma ou cana (cana de açúcar 
destilada) como libação.” 
84 Cfr. PAULO OTERO, “Disponibilidade do próprio corpo e dignidade da pessoa humana”, in Estudos 
em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, Vol. I, Almedina, 2008, pp 107-138. Ainda do 
mesmo autor, Instituições Políticas e Constitucionais, Vol. I, passim.  
Também JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos 
humanos”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 68, I, Lisboa, Janeiro 2008, p 117: “A dignidade 
não lhe é atribuída de fora, não é um a mais, é intrinsecamente decorrente da própria característica de ser 
pessoa, que é dialecticamente unitária desde a concepção até à morte. 
O homem é pois digno porque é dele constitutivo um projecto a realizar. Alardear dignidade sem atender 
à essência do homem é girar no vácuo. Por isso a universalizada referência à “eminente dignidade da 
pessoa humana” soa a oco, enquanto estiver esvaziada da sua essência. 
Sintetizando: o homem tem dignidade porque é pessoa. É um ser ético, porque é auto-consciente e dotado 
antes de mais de auto-determinação e consciência moral. Não é apenas um ser biológico ou um ser ao 
sabor do arbítrio: é um ser com fins de realização próprios. É responsável pela condução da sua vida. 
Nisso reside a sua dignidade.”  
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seja o fanado ou circuncisão, que marca a iniciação na vida adulta e a 
responsabilidade do homem, que passa a ser considerado como tal e deixa 
de ser um blufo, não circuncidado, pessoa não adulta, menos respeitada, 
mas nem por isso considerada menos igual às outras, embora o seu estatuto 
fica diminuído antes de se emancipar. 
Em suma, a tradição guineense, com algumas variações, baseia-se na 
pessoa, um membro da família e da comunidade, igual em dignidade aos 
outros. Nessa base se construiu ao longo de tempo a identidade nacional 
guineense: a dignidade de todos os homens e mulheres.     
A essência da cultura e do valor da dignidade da pessoa humana segundo a 
visão tradicional africana seria adulterada com a presença colonial 
portuguesa. O colonialismo e os seus valores rejeitaram a individualidade e 
personalidade do nativo, relegado a condição de objecto destituído de 
valor, uma res. Algo sem alma. Uma entidade ajurídica. Nisso reside uma 
das injustiças do paradigma e legalidade coloniais.  
O colonialismo institucionalizou um sistema de separação de pessoas e de 
raças, através da outorga de estatutos. Estes influenciaram automaticamente 
a consideração da pessoa e da sua dignidade. Os cidadãos e não cidadãos 
ou gentios. Estes últimos identificavam os nativos, marginalizados pelo 
império da lei colonial, que os ‘outorgou’ um estatuto desigual ou inferior. 
A sociedade colonial, contemporânea do pensamento liberal, fundamentado 
no individualismo, contrariamente foi austera a própria concepção da 
individualidade do nativo. O propósito de divisão racial estava associado a 
concepção de uma sociedade formal que separa os gentios e oprimidos, não 
cidadãos, considerados apenas na sua relação com a sua própria sociedade 
não formal, dos cidadãos. Estes gozavam de um estatuto diferente, 
adequado a exigência da dignidade da pessoa do cidadão integrado na 
mesma sociedade, de acordo com a legislação colonial.   
As reacções ao racismo colonial marcaram o fim da sua visão restrita da 
dignidade e da liberdade da pessoa humana. Com elas a proclamação de 
novos ideais, que se identificavam com os valores socialistas, assentes no 
bem colectivo. Estas novas visões da sociedade conduziram, igualmente, 
em última análise, a subalternização do indivíduo e a desfalecimento do 
conceito do direito natural da pessoa, da família, incluindo dos próprios 
filhos, em detrimento da sociedade. 
A utopia dos Estados comunistas, devoradoras da liberdade e dignidade 
humana, criou, entretanto, nas suas sociedades, elites partidárias. Esta visão 
social marcou efectivamente durante muitos anos a sociedade guineense, 
bem como os Estados que se libertaram da dominação colonial. Isso teve 
com efeito, entre outros, o culto de personagem e nepotismo85, relegando 

                                                 
85 Configuram situações de favores não dominadas pelo princípio do mérito, sobretudo no preenchimento 
de lugares públicos. Por razões de moralidade e segurança jurídica os Estados modernos criam as regras e 
os princípios que regem a Administração Pública em geral. Vejam-se, entre nós, os Estatutos do Pessoal 
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para patamares inferiores os direitos dos cidadãos que, não raras vezes, 
foram reduzidos a meros espectadores das classes partidárias (e também 
económicas).  
A independência política do país é contemporânea dessas realidades 
redutoras dos direitos individuais, funcionalizados aos objectivos da 
sociedade/colectividade, que se confundia com o partido-Estado. Este era 
um argumento inconfundível da CRGB86 1973, que não augurava 
relevância à dignidade da pessoa humana referenciada unicamente ao 
Homem, que não carece de nenhum suporte político-filosófico-ideológico. 
Este, na senda desta Constituição, viu a sua autonomia relativizada e 
inserida no universo colectivo, cujo fim deveria o homem guineense 
realizar em simultâneo com o exercício dos seus direitos. A tutela e a 
prevalência do interesse colectivo sobre o interesse do indivíduo 
denunciavam o privilégio conferido àquele num eventual conflito na 
prossecução dos dois interesses. A redução do interesse individual a mero 
instrumento de realização do interesse definido e imposto pelo então 
partido-único-Estado87 transformou, na altura, o homem guineense num 
receituário de deveres fundamentais.     

                                                                                                                                               
da Administração Pública, os Estatutos do Pessoal Quadro Dirigente da Administração Pública, o Regime 
jurídico dos contratos públicos,...  
Em concreto, o nepotismo traduz em geral uma forma de interpretação discricionária do poder e da 
violação da moral em proveito próprio ou sectário.  
Sobre o assunto, vide para mais desenvolvimentos NUNO ROGÉRIO, “Nepotismo”, in Polis, 
Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa, Junho 1986, cols. 646-650. 
86 Entender-se-á referir a Constituição da República da Guiné-Bissau, CRGB, em vigor, aprovada a 16 de 
Maio de 1984, incluindo as sucessivas alterações, todas as referências à Lei Fundamental guineense, sem 
qualquer especificação. 
87 O movimento-partido-único que se transformou no partido-único-Estado ou melhor na subalternização 
do Estado ao domínio e à orientação de um partido que, em última análise, lutou contra a dominação 
colonial e conduziu o país à independência política, é um resultado de um processo que começa a 
desenhar-se ainda na era da colonização portuguesa. Ele serve de instrumento explicativo da longevidade 
de poderes africanos constituídos na post-colonização. No seu seio ocorreu a afirmação e a consolidação 
do poder presidencial e transformação da violência legal num dos instrumentos tradicionais do poder e do 
terror ao serviço de um monolitismo, muito rico em teorias e mitos de um chefe de Estado fortemente 
venerado entre a sua entourage. Neste prisma, a sua política surpreende a dois níveis: a do sistema 
político e a da estabilização do poder político.  
A nossa experiência passada revelou este tipo de partido, que se identificava com o próprio Estado 
“partido dirigente”, que proibiu a existência de outros partidos, mesmo quando estes são dominados por 
orientações político-ideológicas de natureza diferente ou contraditórias. Por outras palavras, nesta fase 
não existiu um pluralismo político socialista diferentemente do partido único. Este, no caso em concreto, 
tem a particularidade de ser originalmente bi-nacional: Guiné e Cabo-Verde. Esta sua denominação 
atende a característica de um tipo de Estado subordinado ao partido e suas orientações, sendo que este é a 
“força dirigente da sociedade”. O poder do Estado pertence ao partido(-úncio) e assim ele e as suas 
estruturas submetem-se ao seu rigoroso controlo. Dito por outras palavras o partido afirma-se como 
fundamento do poder e da soberania popular. Decorre disso que as decisões do partido, tomadas nos 
termos legalmente previstos, prevalecem sobre as do Estado e suas instituições, aliás, aquele limita-se 
unicamente a formalizar as mesmas.  
No plano prático dir-se-ia que o Estado assim concebido não passa de um mero instrumento de tradução 
das decisões e das ideias amadurecidas no âmbito partidário, uma tradução do princípio da subordinação 
do Estado ao partido, cuja legitimidade conquistou ao tempo da luta de libertação e independência 
política nacional.   
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A dignidade da pessoa humana é auferida objectiva e materialmente através 
da exequibilidade dos direitos fundamentais consagrados ou não 

                                                                                                                                               
Esta concepção e formulação da força de um partido configura um atestado que vem de Amílcar Cabral 
apud CARLOS VEIGA, “Cabral e a construção do Estado de cabo Verde”, – Uma apreciação crítica”, in 
Direito e Cidadania, Ano VI, n.º 19, Jan.-Abr., 2004, p 70: “Nas nossas circunstâncias, partido equivale a 
Estado, porque não há outro meio de fazer do Estado um organismo verdadeiramente nacional, 
verdadeiramente libertador. 
Nós não somos só um partido, somos um partido e um Estado ao mesmo tempo. Somos um Estado 
porque, nas áreas libertadas da nossa terra, temos esta organização política que é o Partido, temos uma 
organização administrativa paralelamente ao Partido, temos tribunais (…) e outras coisas que são 
órgãos ou partes constituintes dum Estado (…)” (Itálicos no original). 
ANTÓNIO E. DUARTE DA SILA, A independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa, 
Estudo de História, Direito e Política, Colecção Textos 30, Edições Afrontamento, Março 1997, p 142: 
“Este princípio – que corporiza o partido-Estado – é, habitualmente designado por direcção de Partido 
sobre o Estado ou subordinação do estado ao Partido…” (Itálicos no original). Vide ainda autor e obra, 
pp 141-143, sobre a formulação da supremacia do partido sobre o Estado guineense em termos de 
princípio da hegemonia. Ainda do mesmo autor, A Constituição de 24 de Setembro de 1973 da República 
da Guiné-Bissau, Dissertação Final (Parte I) do Curso de Pós-graduação em Ciências Jurídico-Políticas 
do ano lectivo de 1977/1978 da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1981, pp 83-87; 205 e ss.  
No entender de DÉCIO SAES, “O lugar do pluralismo político na democracia socialista”, in Direito e 
Cidadania – sob direcção de Jorge Carlos Fonseca -, Ano I, n.º 1, Julho-Outubro, Praia, Cabo-Verde, 
1997, p 222, a existência do partido único revolucionário não coíbe o multipartidarismo. O que está na 
sua base é a subalternização dos outros partidos, cuja participação na gestão dos assuntos do Estado seria 
mínima ou marginal.  
Numa outra interpretação conduzida por ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e 
o sistema de partido único”, in ESTUDOS ULTRAMARINOS, Problemática social, Revista Trimestral, 
ISEU, n.º 2, 1961, pp 91-92, a justificação para a existência de um partido-único está na busca de 
respostas para as questões de recuperação económica, que facilmente pode ser conduzida pelo mesmo. Ou 
ainda a vantagem de eliminar diferenças entre os sectores da população, no plano político, para além de 
permitir a preparação de um escol dirigente. Do reverso da medalha encontra-se as desvantagens, como 
sejam o sacrifício de ideais democráticos e eventual implantação da ditadura.” 
Não resistimos chamar à colação, por outro lado, as palavras de FRÉDÉRIC JOEL AIVO, Le président de 
la république Afrique noire francophone, Genèse, mutations et avenir de la fonction, Préface de Théodore 
Holo e Postface de Pascal Chaigneau, L’Harmattan, s/d,  p 233: « La parti, traditionnellement destiné à 
stimuler la concurrence pour le pouvoir, organise son monopole et sa pérennité aux mains d’un homme. 
La violence légale destinée à maintenir l’ordre et la cohésion nationale est mise au service de l’unicité et 
transforme l’État en un monstre.» Na p 235, sintetiza estas ideias: «L´organisation, le fonctionnement 
ainsi que les attributions de ces partis entretenaient à cette époque, une certain confusion structurelle avec 
les institutions de l’État. Cette confusion et le flou qui étaient la caractéristique principale des partis 
uniques ou dominants africains, constituaient en même temps le ciment du régime et le gage de longévité 
le plus surs du pouvoir. » 
Ainda GUILLAUME PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain postcolonial, Préface de 
Charles Zorgbibe, in Droit, Sociologie Politique et Économique, Bibliothèque africaine et Malgache, 
Sous la direction de P.-F. Donidec et A. Bourgi, Tome XXXVII, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1982, pp 74 e ss, na perspectiva de unidade ideológica, pela qual se confunde o 
partido e a administração e através da qual aquele desempenha inúmeras funções desta, o paralelismo 
entre as duas instituições política e administrativa. Em suma, pode-se concluir, por este fenómeno, a 
substituição do serviço público pela ideologia.  
BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et politique 
mondial”, p 219, escreve a este propósito: «Nul distinction n’est introduite entre le domaine public et le 
domaine privé.» Por sua vez, H. Goulboume, escreve : «Avec la domination sans partage du parti unique 
et la conséquente élimination de toute forme d’expression démocratique, l’État africaine déploie les 
divers mesures d’exclusion qui frappent les initiatives culturelles et politiques d’organisation de 
contrepoids antisistémique.» Apud o autor e obra supra citados, idem.  
Para uma leitura deste tema vide para outros desenvolvimentos CARLOS LOPES, “Etnia, Estado e 
Relações de poder na Guiné-Bissau”, Edições 70, Lisboa, s/d; PHILIPPE ARDANT, Institutions 
politiques et droit constitutionnel, 19e. Édition, mise à jour par Pierre Avril, LGDJ, Paris, 2007, pp 343-
350. 
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formalmente na Constituição. Desde os primórdios da independência 
política do país tem vindo a degradar as condições de vida das populações 
guineenses. A ausência de políticas de investimentos em infra-estruturas 
sociais e económicas, de um lado, e a ausência de políticas governamentais 
viradas para as necessidades básicas das populações, de outro, espelham 
retrocesso social deste país. Em virtude disso se assiste, hoje, a um 
retrocesso da dignidade da pessoa humana.  
Na actualidade, não obstante a (tentativa da) erradicação do passado 
colonial e da experiência do partido-Estado, contudo persistem alguns 
comportamentos que condicionam uma leitura linear da universalidade da 
dignidade da pessoa humana, no plano nacional. [De igual modo, sem se 
descurar as diferenças objectivas do mundo globalizado, a mesma leitura é 
possível fazer, nesta mesma matéria, no plano internacional/mundial ou 
regional]. As inquietações que um tema bastante actual levanta no nosso 
quotidiano não deixam indiferentes políticos, cientistas sociais, 
economistas e homens de negócios. De resto, o amadurecimento deste tema 
tem vindo a ser uma nota dominante dos discursos políticos nacionais e 
internacionais, como configuram os instrumentos jurídicos concernentes, 
sem embargo da insuficiência que os caracteriza em geral, porquanto não 
bastam as positivações destas preocupações nas Constituições e nos 
instrumentos de direito internacional, ou a sua declaração em termos de 
objectivos88.    
Sugerem tudo isso a interrogação da validade dos instrumentos de direito 
interno e de direito internacional que conferem maior importância a 
questão da universalidade da dignidade dos indivíduos. Em particular os 
instrumentos convencionais internacionais e regionais, determinantes na 
moderação das ordens jurídicas nacionais. Assim, por exemplo a 
Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a Carta Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos89 e suas influências sobre as Constituições 
nacionais. Todos eles consagram expressa solenidade à matéria da 
dignidade da pessoa humana, considerado um direito do homem, mas sem 
resultados práticos no campo da sua materialização.  
É um eufemismo viver em condições de privação total, que dizima vidas, 
desfaz oportunidades e empurra as pessoas para a indignidade. Apesar da 
                                                 
88 De entre os objectivos do Milénio encontra-se a “Liberdade. Os homens e as mulheres têm o direito de 
viver a vida e de criar os seus filhos com dignidade, sem fome e sem medo de violência, da opressão e da 
injustiça. A melhor forma de garantir estes direitos é através de governos de democracia participativa 
baseados na vontade popular” que se confunde com a dignidade e participação activa nos assuntos 
nacionais.  
Vide as considerações sobre a participação e democracia em COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL 
DA IGREJA, pp 132, 258.    
89 O seu Protocolo relativo aos Direitos das Mulheres em África, foi aprovada “ad referendum” na 
reunião de Conselho de Ministros, em sessão extraordinária, de 14 de Março de 2007. Na mesma ocasião 
foram ainda aprovados outros instrumentos de direito internacional, complementares à Carta Africana, 
como a Carta Africana dos Direitos do Bem-estar da Criança e o Projecto Facultativo à Convenção sobre 
a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 
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consagração expressa da dignidade humana como um direito fundamental, 
nos vários documentos de direito nacional e internacional, em algumas 
experiências nacionais, não passa de uma ideia à procura de concretização. 
Essa concretização em alguns aspectos, como o direito à educação, à saúde, 
ao alojamento condigno, à protecção social, entre nós, é função do 
“desenvolvimento económico”, tal como previsto no artigo 58.º CRGB. Por 
isso mesmo ela surge como um dever do Estado criar as condições 
adequadas a tal fim constitucional.     
 
Evidentemente que estas considerações críticas não visam questionar a 
concepção da dignidade da pessoa humana como um fim a atingir e a 
preservar pelo poder público. Diferentemente interroga-se o seu potencial 
de concretização de outros direitos, tais como direito à vida, à educação, à 
saúde, à liberdade, ao alojamento condigno, à integridade física e moral, à 
protecção legal, …90.   
Na verdade, a privação de bens essenciais, de que, por exemplo, a água e os 
alimentos são uma pequena amostra, são consideradas “obscenas 
desigualdades” que “dividem nações ricas e pobres num mundo cada vez 
mais próspero e interligado e também as pessoas de um mesmo país com 
base na riqueza, género e outros indicadores de desvantagens”, segundo o 
Relatório de Desenvolvimento Humano de 200691.   
O problema coloca-se, como é facilmente de compreender, em termos de 
instituições e de políticas públicas adequadas para minimizar, na 
impossibilidade de erradicar, as condições precárias em que vivem uma 
falange considerável das nossas populações.  
Durante mais de três décadas que separam o momento sublime de aquisição 
da soberania do Estado da Guiné-Bissau, a proclamação da independência 
política, à actualidade pouco são os ganhos sociais reais. A separação em 
dois mundos (não opôs o urbano ao rural) dentro de uma realidade nacional 
é reveladora das nossas preocupações. Neles uns têm acesso a centro de 
decisão e de devolução de rendimentos pela política; a empréstimos 
bancários e parecerias com os empresários estrangeiros;... e outros estão 
longe destes centros e vagueiam a procura de uma oportunidade para 
conseguirem o seu ganha-pão,...  
Exemplo paradigmático desta contradição – não menos intensa no plano 
internacional – está na privação de acesso a bens essenciais por parte de 
uma grande massa das nossas populações, dizimadas por doenças que 
podiam ser evitadas, se empregados in significantes recursos financeiros. 
Contrariamente o que sucede com os discursos políticos internos e as 

                                                 
90 Em sentido próximo JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito – Do 
Estado de direito liberal ao Estado social e democrático de direito, Coimbra, 1987, pp 213-214. 
91 Cfr. p 1 deste documento das Nações Unidas, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).  
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agendas internacionais, sobretudo dos países desenvolvidos, reunidos no 
Grupo dos Oito, G-8, onde estas preocupações não encontram eco ou 
merecem respostas de tipo mantas de retalho. De facto, a mortalidade por 
doenças endémicas de terceiro mundo não consciencializou ou mobilizou 
suficientemente os governos para acções globais como aquelas concedidas 
a VIH/SIDA.  
As doenças diarreicas, as endemias e má nutrição são localizadas em 
algumas partes do planeta. Não atingem a população mundial na sua 
globalidade. Ali onde não existem padrões desenvolvidos de cultura, graus 
médios e elevados de formação e qualificações profissionais, avanços 
tecnológicos e acesso generalizado a cuidados médicos, entre outros, ao 
invés, as populações são flageladas por todos os males que sacodem as 
sociedades menos desenvolvidas.    
Aqui reside um dos graves problemas da nacionalização ou 
internacionalização da dignidade da pessoa humana92. Um estigma que 
carrega a discriminação, porquanto não atinge todos os indivíduos, 
contrariamente a conhecida doença do século, que ignora distinções 
baseadas na riqueza, raça ou religião. O que une a todos os homens é a sua 
vulnerabilidade as situações que restringem a sua dignidade, o seu direito 
básico ou elementar. 
Uma grande parte da população mundial vive em condições precárias ou 
sub-humanas. Este problema das sociedades reais é questionado sob dois 
prismas: o ético e o económico que, por sua vez, nos remete para os 
contributos de THOMAS MALTHUS, cuja previsão, ainda no século XIX, 
sobre a escassez de alimentos, em função do ritmo do crescimento 
populacional, não sossega os políticos e governantes, mesmo na 
actualidade. Na verdade, tal como salienta JOHN STUART MILL93, o 
problema não se coloca no domínio da produção, mas no capítulo da 
repartição. 
Estes dois aspectos relevantes (o ético e o económico) entroncam, 
respectivamente com a escandalosa realidade de concentração da riqueza 
nas elites económicas e políticas, quer nas nossas sociedades, quer nas 
grandes cidades planetárias, em contradição com as condições sociais 
precárias de muitos homens, mulheres, crianças e velhos abandonados à 

                                                 
92 Numa leitura comum podia-se falar da internacionalização dos direitos sociais, a partir da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de Dezembro de 1948. Sobre o assunto vide, entre 
outros, JOÃO CAUPERS, Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, Dissertação de 
Post-Graduação em Ciências Jurídico-Políticas discutida em 16 de Novembro de 1984, Lisboa, 1985, 
Livraria Almedina, Coimbra, pp 68-71. Também JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A dignidade da 
pessoa e o fundamento dos direitos humanos”, p 99.   
Em relação à garantia desses direitos e os mecanismos que permitem o seu respeito a nível internacional 
vide, entre outros JEAN-MICHEL BELORGEY, “Quelle justice internationale pour les droits sociaux?”, 
in Droit Social, n.º 7/8, Juillet-Août, 2008, pp 774-777. 
93 Principles of political economy with some of their applications to social philosophy, Books I e II, 1848. 
Cfr. http://www.ecolib.org.   
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sua sorte, em nome de um capitalismo selvagem94 que retira sentimento de 
solidariedade as pessoas, tornando-as insensíveis aos sentimentos de 
outros, como bem elucidam a pobreza e a miséria que atormentam muitos 
indivíduos; e com o facto do nível de desenvolvimento humano que impede 
a realização integral do homem.  
De facto, a liberdade e as capacidades pessoais devem permitir o contínuo 
progresso do homem. Um processo que visa a sua dignificação, 
incompatível com as situações escandalosas de recusa de concessão de 
direitos e de direitos de troca, que torna o homem mais vulnerável a doença 
e a pobreza. Estes males são limitativos da capacidade de produção, criação 
de riquezas materiais e participação na vida política, todos eles padrões de 
medição do desenvolvimento social e do crescimento económico.  
 
No plano da sua teorização, a dignidade da pessoa humana, enquanto 
direito fundamental, é objecto de várias interpretações. Para o que nos 
interessa e de acordo com o que vimos a expor, vamos aferi-las em 
consonância com os parâmetros da qualidade de vida dos cidadãos em geral 
e das condições de trabalho dos trabalhadores, independentemente da 
vinculação jurídico-laboral a uma entidade de natureza pública ou privada. 
Assim sendo, a análise da dignidade da pessoa humana, sob o parâmetro da 
qualidade de vidas das populações, é incompatível com a precariedade das 
condições de vida da esmagadora maioria das nossas populações, quer nas 
áreas urbanas, quer nas zonas de campo. Este indicador que referencia 
necessidades humanas fundamentais não compactua com as situações de 
falta de escola, hospitais e centros de saúde, água potável95, electricidade96, 

                                                 
94 Ele nasce, mas precisamente, com a unipolarização do mundo da política e da economia sob os 
auspícios dos EUA e seus aliados e está dotado de técnicas e tecnologias de comunicação e de informação 
não disponíveis nas economias subdesenvolvidas. Este tipo de capitalismo equivale a “jeu du 
capitalisme… comme une sorte d’arène où il n’y a que des gladiateurs de première catégorie que 
s’affrontent” nas palavras de JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique ? – Entretien avec René 
Hollenstein, Éditions d’en bas, l’Aube, Éburnie, Ganndal, Jamana, Press Universitaires d’Afrique, 
Ruisseaux d’Afrique & Sankofa et Gurli, 2003, p 21. 
95 No centro da cidade de Bissau e nas suas preferias, as mulheres percorrem, por vezes, quilómetros a 
procura deste líquido precioso. É um filme que se vem repetindo quotidianamente no nosso país, como 
retratam as reportagens radiofónicas e televisivas (como a apresentada no Telejornal do dia 19 de Junho 
de 2007).  
Não resistimos, dada a gravidade da situação, a tentação de transcrever aqui algumas passagens 
constantes da ONU, Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, sob o tema de fundo, A água para lá 
da escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água, PNUD, como por exemplo: “ O mundo tem água 
mais do que suficiente para fins domésticos, para a agricultura e para a indústria. O problema consiste em 
que algumas pessoas – nomeadamente as pobres – são sistematicamente excluídas” (p 3). 
Não se pensa que a falta de água potável é um problema recente. Ela vem arrastando desde os anos 
sessenta como demonstra a transcrição que a seguir se faz: “São ainda frequentes os aglomerados 
populacionais em que as mulheres são obrigadas a percorrer grandes distância para se abastecerem de 
água, o que provoca um enorme desperdício de tempo e de energias” tiradas da análise de JOSÉ LUÍS 
MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné 
(Continuação)”, in BCGP, Vol. XXV, n.º 100, Out., 1970, p 111.  
A escassez de água potável está na origem de uma experiência pioneira somente possível nas cidades e 
vilas onde o grau de desenvolvimento sócio-económico não permite uma gestão empresarial como aquela 
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bens alimentares de base, todas elas configuram situações que revelam 
pouca importância as questões sociais intrínsecas à dignidade da pessoa 
humana. 
A exclusão pela pobreza, pelo Direito e pelas políticas públicas, é 
consequência de disfuncionalidades das instituições em geral. Os custos 
das mesmas são suportados pelos mais desfavorecidos e desprotegidos. São 
estes que pagam mais e “suportam o fardo dos custos de desenvolvimento 
humano associados à escassez.”97   A pobreza e a precariedade das 
condições sociais constituem sérios obstáculos ao progresso e 
desenvolvimento económico.  
 
Está implicitamente reconhecido na norma constitucional a vinculação do 
Estado a repudiar e combater positivamente comportamentos que atentam 
gravemente contra a dignidade da pessoa humana (vide o preceituado no 
artigo 11.º, n.º 2, CRGB). Nesta ordem de ideias, o Estado guineense, na 
perspectiva do legislador constitucional, deverá assemelhar-se a um garante 
de bem-estar social, em obediência a consagração formal do princípio do 
Estado social, até à presente data, uma mera proclamação98 à espera de 
concretização como dispõe o artigo 58.º da mesma Lei Fundamental. 
Pelo que os desafios devem centrar-se na funcionalização das instituições 
públicas nacionais e locais para a questão do progresso e crescimento 
económico. A concepção de políticas públicas de apoio a indivíduos e 
famílias mais carenciadas; a criação de infra-estruturas sociais e de 
emprego, a promoção de oportunidade de formação e qualificação técnica. 
Essas políticas inscrevem-se na linha das preocupações constitucionais de 
educação e formação pessoal (vide artigo 16.º CRGB).  
                                                                                                                                               
que se verifica nas cidades da Europa e América. Naquelas, a gestão comunitária (com apoio técnico das 
ONG’s) revela-se apropriada quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto de vista da 
salubridade e prevenção de doenças infecciosas decorrentes da má qualidade deste líquido.   
96 É impensável que o século XXI, para alguns milhares de cidadãos da Guiné-Bissau, seja idêntico à 
época anterior aos estudos sobre a electricidade, entre os séculos XVII e XVIII. A propriedade que 
determina os fenómenos eléctricos fora descoberta por Tales, ainda na Grécia antiga.  
A dura realidade nacional contrasta com a modernidade, que se identifica com o desenvolvimento e o 
progresso económico, inconcebíveis à margem da sociedade tecnológica. Esta, por sua vez, é 
incompatível com a falta de energia eléctrica ou de outras fontes alternativas.    
97 Vide ONU, Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, p 3. 
O combate à pobreza pode ser encarado sob o parâmetro das condições de trabalho dos trabalhadores em 
geral, observados os seguintes aspectos: as deficientes condições de trabalho, em situações desumanas e 
degradantes, como aquelas em que trabalha a camada camponesa; a ocupação das crianças em trabalhos 
no sector informal, afastando-as do ensino e da aprendizagem, com repercussões na possibilidade de 
perspectivarem um futuro melhor; a desprotecção legal, dadas as deficientes regulamentações das 
actividades económicas ou inadequação das mesmas à realidade. Todas estas condições precárias são 
agressivas à saúde física e mental e tornam os trabalhadores expostos e sensíveis às doenças como a 
tuberculose ou doenças infecções, infecto-contagiosas e diarreicas, cólera, disenteria, febre tifóide, que 
afastam os cidadãos da participação económica e política, proibindo-os de contribuírem para a melhoria 
da produção, produtividade e competitividade da economia nacional. Estas situações que conduzem à 
indigência podem ser vencidas com políticas de investimento na saúde, educação e formação dos 
cidadãos. Este é um problema da eficiência e eficácia económica das despesas públicas. 
98 Neste sentido PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, p 344. 
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O legislador constitucional funcionaliza a educação no artigo 16.º, n.º 1. 
Esta educação formal e material, no dizer deste, “visa a formação do 
homem”. Esta funcionalização está melhor reflectida na ideia de a 
educação dever “manter-se estreitamente ligada ao trabalho produtivo” 
(idem, segunda parte), sem menosprezar o objectivo de “proporcionar a 
aquisição de qualificações, conhecimentos e valores que permitem ao 
cidadão inserir-se na comunidade e contribuir para o seu incessante 
progresso” (idem, terceira parte). Nesta linha se impõe a acção do Estado 
em criar as condições objectivas de “liquidação do analfabetismo... uma 
tarefa fundamental” (artigo 16.º, n.º 2 CRGB), que visa a preservação dos 
activos, do potencial de crescimento económico e o reforço das bases de 
financiamento do sistema de protecção social. 
 
As políticas públicas devem ser dirigidas especialmente na atenuação dos 
impactes negativos da precariedade das condições de vida e das condições 
de trabalho nas nossas sociedades, fragilizadas e impotentes para vencer 
todos os seus males que afectam a dignidade da pessoa humana. Esta é uma 
questão de justiça social que deve ser encarada, sob os seguintes ângulos99: 
 

a) a promoção contínua da cidadania que abarca a captação dos 
direitos civis, políticos, económicos e sociais de todos os cidadãos, 
uma antecâmara de uma efectiva participação na política e na 
economia, sobretudo a participação nos centros de decisão ou sua 
influência; 
b) a garantia do mínimo socialmente aceitável100 que compreende 
uma política de redistribuição de recursos para a satisfação das 
necessidades básicas, permitindo, assim, a elevação das qualidades 
de vida e dignidade de cada um dos cidadãos101; 
 
c) a igualdade de oportunidades102 afigura-se um requisito 
importante na concretização da justiça social, por ela deve ser 

                                                 
99 ONU, Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, p 3, estão reflectidas, de forma muito sintética, 
estas abordagens em termos de princípios básicos de justiça social.  
100 Na formulação de ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 231, “rendimentos sociais 
mínimos de subsistência”, concedidos em nome da dignidade humana. 
101 Trata-se de uma política social inserida na linha dos desafios de atenuação das disfunções do mercado 
de bens e serviços. Isto é a devolução de rendimentos pelo mercado não se afigura a mais justa. A justiça 
distributiva, equacionada sob o prisma político, a devolução de rendimentos pela política, complementa o 
mercado. Com efeito, uns têm acesso aos centros de decisão económica e estão em condições de 
influenciar o processo produtivo e a repartição dos seus recursos.  
Esta distribuição deve ser conjugada com critérios políticos de uma justa distribuição de rendimentos. 
Esta função é desenvolvida conjugando dois planos: o da Administração central e o da Administração 
local.  
102 Presentemente as atenções estão concentradas neste conceito, divergindo da preocupação que 
assentava a igualdade no seu aspecto primário, o da igualdade entre os homens, criaturas do Divino. A 
igualdade de oportunidades significa a ausência de arbitrariedades que impedem cada um atingir, com as 
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concedida, em igualdade de circunstâncias, a oportunidade de acesso 
à educação, ao ensino (em particular, o ensino pré-escolar, 
referência-base do princípio da igualdade de oportunidade) e à 
formação, todas elas componentes de um conjunto de mecanismos 
que permitem a obtenção de conhecimentos, competências e 
qualificações necessárias à integração no mercado de emprego103;  
d) a justa distribuição da riqueza produzida pela economia, um 
objectivo que visa proteger os sujeitos económicos, geralmente 
agricultores que trabalham as suas terras e delas esperam 
rendimentos que lhes permite a sua manutenção e da sua família, e os 
trabalhadores em geral. 

 
A urgência em alcançar os objectivos intrínsecos à dignidade da pessoa 
humana transcende os esforços meramente nacionais, apelando para a 
solidariedade internacional. Assim sendo, entre outros, o problema coloca-
se a nível da política de gestão de recursos em geral, na busca de satisfação 
de necessidades básicas, no sentido de garantir o progresso pessoal e social 
sustentado na saúde, educação e formação.  
Uma ambição que tardará a realizar-se sem concurso da solidariedade 
internacional. Existe contraste entre duas partes do planeta. Enquanto o sul, 
subdesenvolvido, está preocupado com a precariedade das condições 
sociais, o norte, desenvolvido, está concentrado em aperfeiçoar as 
tecnologias que permitam explorar o cosmos e conhecer melhor os seus 
segredos e as viagens especiais de turismo e laser. No norte, milhares de 
                                                                                                                                               
suas qualidades pessoais, as posições para as quais tem capacidades. Neste sentido igualdade e liberdade 
não são incompatíveis. 
Do mesmo modo, a igualdade de resultados tem dominado o panorama internacional, nos domínios das 
políticas governamentais. A Declaração do Milénio eleva-a um objectivo a atingir: “Igualdade. Nenhum 
indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de 
direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida.” 
Na opinião de MILTON FRIEDMAN e ROSE FRIEDMAN, Liberdade para escolher, pp 164-167, 184 e 
ss, este conceito, que radica na ideia da justiça social, ameaça a liberdade. Quem decide «o que é justo»? 
As pessoas decidem livremente as suas opções de vida: umas trabalham e outras optam pelo lazer. Não se 
deve recompensar os esforços? As políticas redistributivas implicam avultadas despesas sociais e nessa 
medida merecem críticas do autor, pelos seus efeitos negativos.     
A obra de AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, assenta na sua plenitude na ideia de 
liberdades, na sua dimensão quer individual, quer social. A expansão da liberdade, nesta abordagem, 
surge “como o fim prioritário e, ao mesmo tempo, como o meio principal do desenvolvimento.” E o 
“desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de restrições que deixam as pessoas pouca escolha 
e pouca oportunidade para exercerem sua acção racional.” (p 14), e permite lutar contra o atraso, a 
miséria. 
Num artigo publicado intitulado “O Sul também existe” no EVANGELIZAR HOJE, Publicação 
Trimestral, n.º 84, Julho/Setembro, 2008, p 1, a religiosa ELIZABETH CARRILLO, aludindo a esta 
matéria escreve: “Oportunidades que, transformadas em direitos, estão consagradas em todas as 
constituições do mundo, mas na vida do dia-a-dia as múltiplas evidências e inúmeras anedotas diz-nos o 
contrário.” 
103 Globalmente consideradas, as acções dirigidas à igualdade de oportunidade visam reduzir ou eliminar 
as desigualdades acidentais que colocam, à partida, as pessoas em situações de vantagens ou 
desvantagens. O que se pretende com essas mesmas acções é criar as condições reais que tendem a 
atenuar o fosso entre os cidadãos, uma espécie de darwinismo intelectual. 
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milhões de dólares são empregues em despesas militares. No sul, a tragédia 
destrói milhões de vidas humanas. Uma ironia que a actual civilização não 
consegue ultrapassar… 
Não faltam os recursos, nem as tecnologias. O que falta é uma combinação 
inteligente dos dois em proveito da civilização humana. Do ponto de vista 
moral e intelectual nada consegue explicar a ironia e o paradoxo que 
abunda o planeta. Não se recusa que a humanidade registou progressos. 
Mas nem por isso globalmente satisfatório. Há espaço para melhoras as 
condições de vidas de muitos indivíduos, com os recursos e as tecnologias, 
hoje, disponíveis. 
Todos reconhecem que a industrialização gerou riqueza e aumentou os 
rendimentos, mas as precárias e deficientes condições de higiene provocam 
ainda morbilidade e mortalidade infantil e diminuem a esperança de vida. 
Urge reformas sociais, por razões morais e interesses sociais e económicos. 
Reclama-se por um novo contrato social entre os governos e os cidadãos: o 
financiamento, a tecnologia e as regulações devem ser os seus alicerces. A 
criação de infra-estruturas sociais e económicas reduziria 
significativamente as desumanas condições em que vivem os infortunados 
do planeta sul, constantemente acabadas nas ditas enfermarias de hospitais 
e morgues.  
 
Feitas as considerações gerais focalizadas em critérios que parece aceitável 
para a aferição da importância da dignidade humana, a nível nacional e a 
nível internacional, parece consensual admitir que existem dois níveis de 
actuação: um primeiro, em que as acções a empreender visam ajudar a 
minorar os efeitos nefastos da pobreza extrema; e um segundo, que procura 
proporcionar ferramentas básicas para, cada um per si, desenvolver as suas 
qualidades: o auto-emprego. Estas acções no seu conjunto têm em vista a 
tentativa de alterar o status quo, o conformismo.  
Uma questão psicológica que resulta da perpetuação do estado de pobreza, 
associada à perda do potencial humano104, que se agrava na proporção da 
                                                 
104 A questão da dignidade da pessoa humana tem mais importância para as pessoas carenciadas do que as 
abastadas, que dispõem de meios de financiamentos alternativos para a educação, a formação, a saúde, o 
alojamento... Daí que se justifica uma política selectiva como forma de melhor gerir os escassos recursos 
financeiros disponíveis.  
Recorrendo ao conceito de pobres (de AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, Um ensaio sobre direitos e 
privações, International Labour Office, Tradução de Freitas e Silva, Questões de Economia, Tradução, 
Terramar, Edição portuguesa, Setembro 1999, p 24, “«pobres» são aquelas pessoas cujos padrões de 
consumo ficam aquém das normas, ou cujos rendimentos ficam abaixo dessa linha”, diria que a melhoria 
da situação destes depende, entre outros, de uma actuação pública a diversos níveis, incluindo 
investimentos na saúde, educação e formação, criação de postos de trabalho e políticas de protecção 
social. 
A categorização “ricos” e “pobres” (consideradas “categorias grosseiras” para a análise causal e extensão 
da pobreza) exige decomposição porquanto “«os pobres» não são uma categoria muito útil, uma vez que 
diferentes grupos partilhando a mesma situação difícil de pobreza lá chegam de maneiras muito diversas.” 
(p 219). E ainda a “categoria dos pobres não é apenas inadequada para exercícios de avaliação e um 
aborrecimento para a análise causal, também pode ter efeitos distorcidores em questões de política” (p 
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insuficiência dos recursos internos, imposta pelas restrições orçamentais. 
Nesta base a ajuda internacional (a Ajuda Pública ao Desenvolvimento) é 
essencial para suavizar os substanciais investimentos requeridos, numa 
primeira fase, para debelar as carências sociais, e iniciar um novo período 
de dinâmicas económicas internas conducente ao crescimento e o 
desenvolvimento económico.  
 
Infelizmente, a solidariedade dos governos e das instituições internacionais 
de apoio ao desenvolvimento dão pouco relevância, nos seus planos de 
acções, as preocupações de dignidade humana, na medida em que ela 
impõe responsabilidade universal, tal como resulta dos próprios 
documentos internacionais em matéria dos direitos humanos. Sendo estes 
universais não dependem dos caprichos dos políticos e governantes. Eles 
constituem, em si mesma, uma vinculação dos governos nacionais e da 
própria comunidade internacional.  
 
 
 
 
Secção III. integração e participação no desenvolvimento económico e 

democrático 
 
Nas sociedades tradicionais dificilmente teria significado a abordagem 
desta temática, na medida em que os seus membros estão integrados nas 
famílias e outras formas sociais de representação dos laços105 de 
sentimentos, de pertença e de solidariedade – no sentido durkheiminiano, 
diria a solidariedade mecânica. No entanto, a existência de outros espaços, 
quer no plano nacional, quer no plano internacional, com as suas regras e 
especificidades, coloca o homem perante a questão da sua integração e 
participação na comunidade nacional e internacional, a solidariedade 
orgânica durkheiminiana, como se verá mais desenvolvidamente.      
 
Os estudiosos da ciência económica sempre preocuparam com o 
crescimento e desenvolvimento106 económico. A concepção prevalecente 

                                                                                                                                               
220), para concluir que “(…) as melhores recompensas das políticas de eliminação da pobreza obtém-se 
quase sempre concentrando-se nas pessoas que estão imediatamente abaixo do limiar da pobreza e não 
nas que sofrem de pobreza profunda.” (p 220). 
105 Para além do laço social existe outro laço, o político, este liga o homem ou grupo de homens a uma 
autoridade, domínio (de onde teoriza três tipo de dominação legítima: a tradicional, carismática e legal) 
ou poder a que se submetem por medo ou oportunidade. Aquele foi estudado por Émile Durkheim, este 
por Max Weber. 
Para mais desenvolvimentos destes aspectos vide a síntese de MARTINE XIBERRAS, As teorias da 
exclusão, pp 77-80.  
106 A sua origem etimológica (do latim “in volvere”) encontra-se no trabalho de FRANCISCO DINIZ, 
Crescimento e desenvolvimento económico – Modelos e agentes do processo, Edições Sílabo, 1ª Edição, 
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destas duas questões económicas em cada sociedade é dominada pelas 
teorias e prática sociais, particularmente a teoria de desenvolvimento107. 

                                                                                                                                               
Lisboa, 2006, p 33. Ele traduz um processo de mudanças que impõe o auto-conhecimento na 
implementação das acções pelos próprios actores. 
A mesma percepção de um processo contínuo e um desafio quotidiano, que deve ser apreendido 
localmente, está reflectido em FREDERICO MAYOR, “Desenvolvimento endógeno e governação 
democrática”, p 94: “Que ninguém se engane. O desenvolvimento tem de ser construído cada dia e é essa 
a forma como poderemos efectivamente alcançar este desenvolvimento não endividado, este 
desenvolvimento intelectual, esta aliança, esta solidariedade intelectual através do desenvolvimento 
endógeno.” 
Uma abordagem multidisciplinar do tema foi desenvolvida por YVES BENOT, Quê é o 
desenvolvimento?, passim. 
DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du Nord, p 19, escreve: «Le développement 
est en réalité une notion très évolutive qui apparaît des la première moitié du XXe siècle, et dont le champ 
de prédilection est surtout situé dans le Nord… «le développement implique un paramètre qualité 
difficilement mesurable.»» 
107 W. W. Rostow é um dos teorizadores das etapas de crescimento económico rumo ao desenvolvimento 
baseado em cinco etapas: sociedade tradicional, antes da descolagem, descolagem, maturidade do 
mercado e consumo de massa. Vide para mais desenvolvimentos DR. PAUL K. FOKAM, Misère 
galopante du Sud, complicité du Nord, pp 31 e ss. 
O estudo do desenvolvimento tem sido encarado em duas ópticas: a da teoria e a de processo. Estas são 
complementares e interdependentes. Não se pode omitir ou excluir uma ou outra. Elas, em conjunto, 
fazem luz às questões intrínsecas e extrínsecas do modelo de desenvolvimento das economias menos 
desenvolvidas, procurando reflectir a realidade actual e perspectivar as transformações sociais, 
económicas, políticas, técnicas e tecnológicas necessárias a tais objectivos. Se as décadas sessenta e 
setenta do século XX foram dominadas por paradigmas liberais e intervencionistas, a partir dos anos 
oitenta e noventa do mesmo século,  o modelo neoliberal triunfou, sobretudo com a crise do pensamento 
socialista, expressa simbolicamente na queda do muro de Berlim, que acelerou o processo de globalização 
das economias nacionais.    
Um importante contributo nestas matérias vem de ROBERTS E. LUCAS, Jr., “On the mechanics of 
economic development”, pp 3-42. Na sua análise o autor apresenta os seguintes modelos de acumulação 
de capital: físico e mudança tecnológica; humano e escolaridade; humano especializado, através de 
aprendizagem prática. 
Em relação às sínteses das teorias, políticas e processos de desenvolvimentos, incluindo as contribuições 
clássicas expressas no texto, vide, em particular, AV, “Desenvolvimento e subdesenvolvimento em 
África: teorias, ideologias, políticas e processos”, Resultados de uma conferência internacional, in Revista 
Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, especialmente as contribuições de 
JORGE BRAGA MACEDO (Relator), “Políticas e processos de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento”, Nota Prévia, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 
1989, pp 133-140; RAYMOND BARRE, Économie Politique 1, Thémis Sciences Économiques, Press 
Universitaires de France, Paris, 1955, pp 115 e ss; FRANCISCO DINIZ, Crescimento e desenvolvimento 
económico, passim; MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na 
África ao Sul do Saara, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, 141-
158; HENRY BIENEN, “Comentário a “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África 
ao Sul do Saara”, do Professor M. Diouf”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, 
Jan.-Dez., 1989, pp 159-162; ADOLFO YÁÑEZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.º 10 e 
11, Jan.-Dez., 1989, pp 163-178; A. J. AVELÃS NUNES, Teoria económica e desenvolvimento 
económico, Editorial Caminho, SA, Lisboa, 1988; JOÃO ESTEVÃO, “Desenvolvimento endógeno e 
integração económica regional em África – Algumas considerações sobre a estratégia cabo-verdiana de 
desenvolvimento”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 179-
187; JOSÉ GONÇALVES, “Do contra-desenvolvimento à nova transição”, Revista Internacional de 
Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 189-200; CARLA MARIA LARANJEIRA, 
Enquadramento económico e social da África Sub-saariana numa economia mundial?”, in AFRICANA 
n.º 22, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade Portucalense, Porto, Março de 2000, pp 
115 e ss; SAMIR AMIN, Le développement inégal, Essai sur les formes sociales du capitalisme 
périphérique, «Grands Documents», Éditions de minuit, Paris, 1973, pp 171-256; JOHN GALBRAITH, 
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Desde os contributos dos liberais ADAM SMHITH, DAVID RICARDO e 
THOMAS MALTHUS, passando por JOSEPH SCHUMPETER e 
modernos economistas, como os neoclássicos ROSTOW e SOLOW, o 
problema principal centra-se na articulação entre o desenvolvimento do 
homem e o crescimento económico, trespassados por épocas e períodos que 
vai desde a expansão europeia e colonização, a primeira globalização, até 
actualidade, incluindo o período do fim da dominação colonial e 
imperial108. Dir-se-ia que muito cedo a humanidade tomou consciência dos 
problemas relacionados com a sua participação na sociedade e na 
economia, particularmente com os ganhos derivados do crescimento 
económico.   
ADAM SMITH considera o liberalismo um regime económico capaz de 
garantir progresso e desenvolvimento económico das Nações. No seu livro 
sobre as Riquezas das Nações centra a sua abordagem na especialização 
como causa de justificação do aumento do bem-estar. Por outras palavras a 
suficiência do mercado concorrencial em maximizar o bem-estar social, 
enquanto única instituição económica desejável e, nesta perspectiva, a sua 
prática. Traduz-se no laissez faire, incompatível com a intervenção do 
Estado na economia, capaz de se auto-regular.  
Esta construção teórica, pioneira, foi seguida por alguns autores, como por 
exemplo DAVID RICARDO que, sem recusar o liberalismo comercial, vai 
mais longe ao admitir a conciliação de dois centros de afectação e de 
devolução de recursos, o mercado e as instituições políticas e sociais. Com 
ele a ideia da excelência exclusiva do mercado começara a ser questionada, 
para comportar, na mesma reflexão outros actores, igualmente 
determinantes no processo do crescimento e desenvolvimento económicos. 
THOMAS MALTHUS análise o comportamento da economia pelo lado do 
crescimento e desenvolvimento vis-a-vis o crescimento das populações. Ele 

                                                                                                                                               
Economia e bem público, pp 57-70; FRANÇOIS PERROUX, «Trois outils d’analyse pour l’étude du 
sous-développement», pp 1274-1273. 
Numa concepção marcadamente na área de influência da doutrina social da Igreja, o assunto mereceu 
várias reflexões de autoridades eclesiásticas. Vide neste sentido JEAN-YVES CALVEZ, SJ, Da 
populorum progressio à Deus caritas est nos 40 anos da encíclica de Paulo VI, Lisboa, Março de 2007. 
Afirmava o Papa no mesmo documento: “O desenvolvimento é o novo nome da paz” (Itálicos no 
original). Vide ainda COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, Conselho Pontifício 
«Justiça e Paz», Principia, Publicações Universitárias e Cientificas, 1ª Edição, S. João do Estoril, 
Novembro de 2005, p 79.  
E igualmente S. S. JOÃO PAULO II, A solicitude social da Igreja, Carta Encíclica Sollicitudo Rei 
Socialis, Vigésimo Aniversário da Encíclica Populorum Progressio, Secretariado Geral do Episcopado, 
Editora Rei dos Livros, Lisboa, 1988; BENTO XVI, Caritas in Veritate (A Caridade na Verdade), 
Terceira Carta Encíclica de S. S. Bento XVI, 2ª Edição, Paulus-Editora, Libraria Editrice Vaticana, 
Lisboa, Julho de 2009, p 31: “Com o termo “desenvolvimento”, queria indicar, antes de mais, o objectivo 
de fazer sair os povos da fome, da miséria, das doenças endémicas e do analfabetismo. Isto significa, do 
ponto de vista económico, a sua participação activa e em condições de igualdade no processo económico 
internacional; do ponto de vista social, a sua evolução para sociedades instruídas e solidárias; do ponto de 
vista político, a consolidação de regimes democráticos capazes de assegurar a liberdade e a paz.” 
108 Neste sentido CHRIS GERRY, Prefácio à obra de FRANCISCO DINIZ, Crescimento e 
desenvolvimento económico.  
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relaciona os conceitos económicos ciclo e rendimento decrescente para 
concluir pela estagnação económica a longo prazo. JOSEPH 
SCHUMPETER apresenta o problema de ciclos económicos e 
desenvolvimento económico. Aqueles pressupõem inovação e empresário 
empreendedor.  
Para KEYNES a eficácia da política económica explica a intervenção do 
Estado na economia. O mesmo é dizer que o crescimento e 
desenvolvimento económico estavam assegurados por uma forte 
intervenção estadual para evitar os desregramentos das relações capitalistas 
de produção. Adivinhava-se o surgimento de um importante sector da 
economia: o público, fortemente ancorado no orçamento do Estado. Na 
prática desmoronava a tese abstencionista do Estado na actividade 
económica, uma completa viragem no seu posicionamento relativamente à 
sociedade e à economia.    
 
Depois de muitas transformações sofridas pelas sociedades passadas, a 
história recente das sociedades modernas parte das conquistas do 
iluminismo e racionalismo e suas influências na criação de culturas e de 
ideologias, sobretudo na Europa. Assim, por exemplo o seu impacte no 
desenvolvimento capitalista universalizado, embora em proporções 
diferentes, na melhoria do nível de vida das suas populações, com mais 
notoriedade entre os séculos XIX e XX. Durante este período os sinais do 
crescimento económico e da mudança nos padrões de vida dos indivíduos 
coincidiram com o aumento dos seus rendimentos.  
Supostamente essas lições históricas servem de conclusões para a África109 
e suas economias, no sentido de encontrar as políticas a seguir para garantir 
os mesmos resultados, porquanto se sabe que este processo, com certeza, 
terá consequências no bem-estar do homem africano, como teve no caso 
dos europeus, americanos e asiáticos.  
 
Estas sínteses explicam a evolução da consideração da sociedade e da 
economia e, sobretudo, inauguravam o período de questionamento das 
políticas de desenvolvimento, tornando-as âmago das reflexões de muitos 
economistas e pensadores sociais. Trata-se de um processo que tornou 
visível a problemática da aplicabilidade universal das teorias económicas 
versus a importância das instituições nacionais.  
A sua razão de ser decorre da permanente necessidade das instituições 
sociais e económicas decalcadas nas profundezas das raízes nacionais, uma 
perspectiva de análise que recusa a universalidade das soluções de tipo 
                                                 
109 Nesta linha as reflexões de ALLEN HAMMOND, Quel monde pour demain?, Scénarios pour le XXIe. 
Siècle, Título  original: Which world ? Scenarios of the twenty-first century), Tradução de Monique 
Berry, Nouveau Horizons, World Resources Institute, 1998. O autor, nas pp 253-269, questiona o futuro 
da África negra: transformação ou tragédia?, partindo dos factores internos (mormente as estruturas 
políticas) e externos, em particular o comércio internacional e a integração das economias africanas. 
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decalque (copier-coller, na tradução francesa) ‘importadas’ de realidades 
de países desenvolvidos e ‘implantadas’ nas realidades de países menos 
desenvolvidos. 
Na verdade, nenhuma estratégia de desenvolvimento se afigura eficaz sem 
previamente se conhecer a natureza e os contornos específicos do processo 
de crescimento económico. A concepção de modelos padronizados de 
desenvolvimento, com o objectivo de atingir patamares de crescimento das 
economias mais desenvolvidas, representa uma abordagem simplificada e 
desligada de quaisquer especificidades concretas de cada economia, como 
se ela não fosse, na sua lógica interna, a articulação de vários subsistemas 
sociais, caracterizados por relações que aglutinam a cidade e o campo, o 
Estado e a economia (formal e informal), sem se subestimar o papel fulcral 
do direito de propriedade privada e da macroeconomia, mormente o regime 
e a política monetária110.  
Numa palavra as realidades concretas não se concebem mediante o 
somatório de elementos formados a partir de outras realidades, objecto de 
generalizações esquemáticas, sob pena de descaracterização das sociedades 
e dos seus subsistemas. E, deste modo, arrisca-se a teorizar fórmulas 
inócuas que mais não servem senão para iludir a aparência de um 
universalismo de ‘autarquias isoladas’ pelas suas próprias especificidades.       
 
A perspectiva de desenvolvimento económico africano111, como qualquer 
outra, deve ser apreendida mais a partir de questões endógenas do que 
exógenas, evidenciando-se, em relação àquelas, o papel fortemente 
interventivo do Estado na definição do tipo de desenvolvimento, das 
estratégias e dos processos. Não obstante, este exercício deve ser captado 
também do ângulo externo, sob o signo do peso das Ajudas Públicas ao 
Desenvolvimento e os seus efeitos económicos nas economias com um 

                                                 
110 É uma questão muito debatida e muito criticada no domínio da teoria económica, sobretudo com 
relação às ligações entre as antigas metrópoles e as suas ex-colónias, de que são exemplos França (no 
quadro multilateral da zona do Franco CFA) e Portugal (o acordo ou arranjo monetário bilateral com a 
Guiné-Bissau, mais recentemente com Cabo-Verde e agora com São-Tomé e Príncipe). No primeiro caso 
esta relação está substancializada na fixação definitiva de uma paridade e convertibilidade, enquanto no 
segundo, estas matérias são estabelecidas.  
Sem embargo de resquícios do passado colonial, no presente, a política monetária é considerada um 
sustentáculo da integração económica. Especificamente no caso da UEMOA cfr. O disposto no artigo 
62.º, in fine, TUEMOA.  
Para uma abordagem europeia da União Monetária vide de JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito 
Comunitário, III Vol., O ordenamento económico da União Europeia, A União Económica e Monetária, 
2ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, pp 681 e ss. 
111 Nessa linha, em particular a África Ocidental, as conclusões do Plano de Lagos, do nome da capital de 
Nigéria, em resultado da Cimeira dos Chefes de Estados e de Governos da então OUA, reunida, nesta 
cidade, de 28-29 de Abril de 1980, em segunda sessão extraordinária, a adopção de um plano de 
desenvolvimento económico do continente negro baseado em objectivos de curto, médio e longo prazos. 
Uma das prioridades é dada a reestruturação da agricultura em conjugação com outros sectores de 
actividade económica, sem menosprezar os investimentos necessários nas áreas de ciência e tecnologia.     
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relativo atraso de desenvolvimento, mas, contraditoriamente, financiador 
das economias desenvolvidas.  
O desenvolvimento pode ser apreendido através do crescimento económico 
e da melhoria contínua das condições de vida das populações. Este conceito 
económico depende da interacção de factores económicos, sociais, políticos 
e culturais ao contrário do subdesenvolvimento, que se manifesta de 
maneira específica112. Cada realidade económica manifesta-se de acordo 
com as tendências das sociedades, com as suas complexidades.  
 
E a abordagem deste tema sugere, por isso, que seja tomado na sua 
perspectiva de passado, presente e futuro num sistema social e económico 
em que se conjugam traços característicos de diferentes economias: 
colonial, revolucionária e neoliberal. Uma realidade complexa, portadora 
de fenómenos multifacetados, onde o grande empreendimento consiste na 
tentativa de conciliação de atrasos estruturais com a democracia. Uma 
sociedade rural, com a sua solidariedade mecânica, que se evolui, 
progressivamente, para a sociedade urbana, onde abunda a solidariedade 
orgânica, que se aproxima dos modelos modernos, rectius sensu a abertura 
às reformas ou mudanças políticas e económicas, sem embargo de 
limitações de natureza social, cultural e educacional, que podem engendrar 
episódios de violências, isoladas ou organizadas, num país com muitos 
resquícios de agressões violentas.  
 
Sem menosprezar as relações sociais do passado, os primórdios da 
independência política nacional inauguraram uma nova fase da sociedade e 
da economia nacional. Aquela marcada por alterações substanciais e esta 
marcada fortemente por um mau desempenho económico devido a questões 

                                                 
112 A especificidade apreende-se fundamentalmente através de três características: a desigualdade extrema 
na distribuição dos resultados da produção, ditada a partir do centro para a periferia; a desarticulação do 
ajustamento da orientação da produção da periferia em virtude da sua vinculação às necessidades do 
centro; a dominação económica do centro, mormente das estruturas do comércio mundial e dependência 
da periferia às estruturas de financiamento do centro.  
Vide sobre o assunto SAMIR AMIN, Le développement inégal, p 174, que considera que o “sous-
développement se manifeste, non par le niveau du produit par tête, mais par des caractères structurels 
propres, qui obligent à ne pas confondre les pays sous-développés avec les pays développés considérés à 
un stade antérieur de leur développement.”  
No mesmo sentido apontam-se as constatações de J. A. AVELÃS NUNES, Crescimento económico e 
distribuição de rendimento, p 164, nota de rodapé de p 161. A dependência dos países subdesenvolvidos 
ou menos desenvolvidos tende a aumentar na razão da distância da especialização tecnológica, uma nova 
forma de especialização das economias, que impõe limites no acesso e na utilização de (novas) 
tecnologias, bem como o circuito de acesso ao mercado de financiamento das economias. O autor 
relaciona o desenvolvimento com “elevadas taxas de crescimento do rendimento per capita” (p 165). 
Na sua análise YVES BENOT, Que é o desenvolvimento?, pp 3 e ss, localiza o subdesenvolvimento entre 
as regiões onde impera a miséria, a fome, a subalimentação, o défice de produção alimentar, o aumento de 
importações agrícolas e o seu peso nas balanças comerciais, o crescimento da miséria e da demografia 
galopante, os golpes de estado militares e ditaduras. Estas são as “cinco imagens” que, no seu entender, 
caracterizam o “subdesenvolvimento ou terceiro mundo”. 
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quer internas, quer externas113. As décadas setenta e oitenta foram 
caracterizadas por uma economia centralizada, com elevados défices e 
inflação e desequilíbrio da conta externa. Uma economia incapaz de criar 
emprega para a população, na sua maioria muito jovem, com pouca 
qualificação técnica e profissional.  
A concepção de um novo modelo de desenvolvimento económico, a partir 
dos finais dos anos oitenta, substancializava o período de estabilidade 
económica e financeira, convertido num dos principais objectivos da 
política macroeconómica114. A gestão da política fiscal tornou-se, 
tendencialmente, rigorosa; ajustaram-se os gastos públicos; reduziu-se a 
administração pública e reformou-se o sistema tributário. Com isso 
registou-se, em meados da década noventa, a diminuição do deficit e da 
inflação. 
Parecia vislumbrar-se, no horizonte, um conceito de desenvolvimento 
restrito as dimensões económica e democrática (o que não é sinónimo de 
liberdade, nem de justiça). A democracia económica e a democracia 
política são duas faces de uma realidade afectada por graves problemas de 
desequilíbrios sociais e institucionais. Remete-se para desenvolvimentos 
posteriores. 
 
Nem nenhum desenvolvimento económico e democrático é autêntico sem 
que corresponda a pressupostos baseados na plena integração e participação 
de todos os cidadãos. A autenticidade de qualquer processo de 
desenvolvimento é proporcional à capacidade de adaptação às realidades 
concretas do país nacional. Esta adaptação deve ser permanentemente 
reflectida nas mudanças e condições momentâneas, na pressuposição que 

                                                 
113 Generalizando a toda a África, estas causas são resumidas nos seguintes: “(…), podemos muito 
sumariamente atribuir responsabilidades de ordem externa – subida do preço do petróleo, deterioração 
dos termos de troca, fraca potencialidades em competir (com?) nos mercados estrangeiros – e de ordem 
interna – principalmente à má gestão das economias africanas e à instabilidade política decorrentes de 
uma débil adaptação aos padrões democráticos exigidos internacionalmente, que na maior parte dos casos 
prolongam os países numa guerra fratricida” por CLARA MARIA LARANJEIRA, “Enquadramento 
económico e social da África Sub-saariana numa economia mundial?”, p 115. 
114 Na consideração de SUNDAY KHAN ANINPAH, “Macroeconomic factors and private investment in 
Cameroon”, p 17: “Macroeconomic instability is believed to have adverse effects on investment trough its 
effects on uncertainty. A very volatile inflation rate is often considered as an indicator of macroeconomic 
instability.” 
A experiência dos modelos macro-económicos ugandês encontra-se descrita em ANDREW 
FELTENSTEIN and SUDIPTA SARANGI, “Macroeconomic stabilization and economic growth: the 
case of Uganda”, in African Development Review, African Development Bank, Blackwell Publishing, 
Vol. 17, n.º 1, Oxford, April 2005, pp 1-22. Os autores analisam os seguintes modelos de equilíbrio geral 
(produção, consumo e investimento governamental): “The first of these employs large-scale, highly 
detailed structures representing the production and consumption technologies of a practical economy and 
is static in nature… The second approach generally incorporates smaller-scale models with less sectoral 
detail but having intertemporal structures the permit the evaluation of a wide variety of macroeconomic 
polices affecting growth, inflation and investment.”  
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conduzirá ao progresso115, um conceito dinâmico, que carece de sistemática 
intervenção pública em ordem à equidade social. Sem o perfeito 
conhecimento das condições ecológicas, das potencialidades das diferentes 
parcelas do território nacional em geral e das suas regiões em particular, 
dos recursos humanos e financeiros, das experiências e do efectivo 
engajamento da massa camponesa não se criam as bases necessárias ao 
desenvolvimento.  
E tudo isso não é alheia a capacidade política de mobilização e de decisão. 
Sobretudo esta última é indispensável, porquanto dela depende o 
investimento em infra-estruturas relativas ao transporte, ao armazenamento, 
à investigação, sem contar com os créditos necessários a tal fim.     
O desfavorecimento do meio rural em infra-estruturas de ensino e saúde 
não contribui para a criação de uma nova cultura e mentalidade que apela 
para a formação de quadros técnicos indispensáveis a proporcionar 
arranque para o desenvolvimento. Os centros-pilotos concebidos no 
passado recente não cumpriram as suas missões de transformar a ordem 
institucional e psicológica das populações camponesas. Esta transformação 
é requerida para a obtenção de acréscimo da produção e aumento da 
riqueza. O efeito persuasivo sobre a população no sentido de uma maior 
participação e responsabilidade no processo de desenvolvimento, através de 
melhoria da organização e de métodos de trabalho, constitui premissa 
fundamental do desenvolvimento da agricultura nacional.  
O estímulo à participação da população no processo de desenvolvimento, a 
mobilização de recursos e uma maior integração da actividade camponesa 
no mesmo processo é indispensável. Assim, estamos com JOSÉ LUÍS 
MORAIS FERREIRA MENDES116 quando afirmava “ser necessária a 
criação de uma nova estrutura social e económica, baseada na constituição 
de um aparelho coerente de desenvolvimento, isto é, na formação de 
quadros e organização da sua acção, com o objectivo de reorganizar o 
sector rural, a indústria, o comércio e o transporte.”    
 
Assegurar uma coordenação eficaz entre a agricultura tradicional e os 
outros sectores, os modernos, implica o alargamento do mercado interno e 
o aumento do poder de compra das populações. De igual modo a 

                                                 
115 Entende JOSÉ LUÍS FERREIRA MENDES, “Considerações sobre a problemática da planificação e 
do desenvolvimento agrícola na Guiné”, in BCGP, Vol. XXVI, n.º 101, Jan., 1971, p 218, que o “(…), 
progresso está intimamente condicionado pelas características do contexto físico e económico do 
território.”  
Em sentido próximo EMÍLIO MARINI, “Desenvolvimento agrícola da Guiné Portuguesa”, in Boletim 
Geral do Ultramar, Ano XXXVI, n.ºs 422-423, Agosto-Setembro, 1960, p 285.   
Sem por em causa a veracidade destas observações, nem ignorar o espaço temporal, acrescentaria a estes 
aspectos um outro de não somenos importância: a estabilidade (sócio-político-governativo-militar). Sem a 
concorrência do aspecto institucional nenhum desenvolvimento e progresso são autênticos, por mais 
perfeitas e óptimas que sejam as condições físicas e económicas.  
116 “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 136. 
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coordenação entre os diversos sectores (nomeadamente o da 
transformação) e ramos da economia nacional ou ainda entre as regiões117 
da mesma, atendendo o potencial produtivo de cada uma delas. Para isso a 
política agrícola não deverá estar restrita unicamente ao fomento de uma 
determinada cultura, cujo critério empírico, mais ou menos aceite, 
determina, no imediato, a sua rendibilidade no mercado internacional.  
A projecção do desenvolvimento significa também aproveitar as 
potencialidades de comercialização118 e de industrialização, em simultâneo 
com as da produção. Esta visão vai ao encontro das preocupações de 
maximizar os escassos recursos públicos. A melhoria dos circuitos de 
comercialização e a criação de facilidades para a obtenção de crédito 
agrícola119 permitirão ao agricultor um rendimento (mais) substancial e, 

                                                 
117 Vide neste sentido JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 136; e “Considerações sobre a problemática da 
planificação e do desenvolvimento agrícola na Guiné”, in BCGP, Vol. XXV, n.º 97, Jan., 1970, p 217. 
Existe uma profunda dissintonia entre as cidades e o campo ou interior. Mas em relação a esta as 
condições naturais não são iguais. A região litoral e arredores das cidades, onde a economia está mais 
diversificada, apresentam-se mais evoluídas comparativamente ao interior, tradicionalmente agrícola. Por 
outro lado, é importante que haja coordenação entre os sectores da economia e as regiões em que se 
desenvolvem, no sentido do aproveitamento da relativa evolução daquelas para impulsionar esta. Aliás, 
neste sentido vai o preceituado no artigo 110.º, n.º 2, CRGB, o princípio da perequação financeira que 
reza o seguinte: “O regime das finanças locais, a estabelecer por lei, deverá visar a justa repartição dos 
recursos públicos pelo Estado e pelas Autarquias Locais e a necessária correcção das desigualdades entre 
as autarquias.”  
118 Não basta produzir o necessário para o consumo imediato. A comercialização do excedente das 
culturas de exportação cria disponibilidades líquidas necessárias ao reembolso dos encargos relativos à 
produção, por exemplo, o custo das sementes. Ela deve verificar-se na altura da colheita. E se possível por 
organismos governamentais – ou estruturas criadas para o efeito em parceira com as Autarquias Locais – 
que deverão estabelecer ou tabelar, antecipadamente, o preço mínimo ao produtor, referenciado ao 
mercado internacional. 
Assim sendo esta etapa da actividade económica deve ser organizada, para que o produtor possa tirar o 
máximo benefício do seu trabalho e não se sujeitar a intermediários preocupados excessivamente em 
obter lucros (fáceis). Presentemente a população camponesa, que se dedica à produção da castanha de 
caju, por falta de uma adequada política de comercialização, sente-se indefesa (quanto mais se actuar 
isoladamente) perante à agressividade dos comerciantes/intermediários em geral. Isso mesmo deu conta 
JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da 
Guiné (Continuação)”, p 618.   
Estas preocupações são, igualmente, válidas relativamente à pecuária e exploração de florestas ou outras 
fontes de riqueza nacional. Uma proposta em relação a este sector económico e à promoção da 
“experiência do «gado comunitário»” encontra-se em JOSÉ LUÍS FERREIRA MENDES, 
“Considerações sobre a problemática da planificação e do desenvolvimento agrícola na Guiné”, pp 222-
223.  
A conjugação destes sectores da economia, se for bem conseguida, cria condições para a modernização da 
economia nacional, em moldes comerciais – e isso impulsionaria o desenvolvimento industrial e urbano –
, uma vez que, em termos lógicos, provocaria aumento da capacidade de produção, de consumo e o poder 
de compra dos camponeses, ampliando, desta forma, o mercado nacional e regional.  
Porém a capacidade de funcionamento e de empreendimento é proporcional à capacidade humana 
disponível. Sem esta não se pode almejar resultados satisfatórios… para além da alteração de mentalidade 
ou psicologia sobre a posse do gado, considerada símbolo de riqueza, impedindo a sua consideração como 
uma oportunidade de actividade económica.     
119 Presentemente existem instituições bancárias (casos concretos do BDU e BRS, uma filial do BCEAO) 
e associações mutualistas de crédito vocacionadas neste âmbito. Trata-se de iniciativas a nível nacional e 
regional que se situam na linha de potencialização da capacidade dos produtores nacionais. 
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nesta medida, estimulará a sua participação no progresso e modernização 
da agricultura. 
O aumento da produtividade120 e a criação de mais riquezas nacionais 
dependem do interesse das populações rurais. Por conseguinte este 
interesse é função dos benefícios121 (rectius sensu satisfação das suas 
necessidades com a educação, a saúde, o equipamento técnico necessário à 
produção, …) que auferem no processo de desenvolvimento.  
Dito assim, sugere-se que sejam, primeiramente, esbatidas as distorções, as 
deficiências e os estrangulamentos ao desenvolvimento. Mas tudo isso 
dentro do mesmo processo, para o qual são precisas estabelecer, com 
exactidão, em cada etapa os objectivos pretendidos e os meios 
indispensáveis à sua concretização.  
Por outras palavras estará em causa a concepção de um modelo de 
desenvolvimento suficientemente coerente. A expansão da actividade 
económica deverá assentar em dois pressupostos: um interno, que tem 
como limite as necessidades e possibilidades de produção do mercado 
local, tendo sempre presente o objectivo da passagem da economia de 
subsistência122, muito dependente do consumo familiar e condiciona 
sobremaneira a área de cultivo123, para uma economia monetarizada124; e 

                                                 
120 Duas são as principais causas da baixa produtividade ou rendimento do trabalho agrícola. O 
rendimento das superfícies cultivadas vis-a-vis à sua extensão (sistema de cultura itinerante) e a utilização 
da força braçal, que não garante nenhum incremento da produção. Cfr. JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA 
MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 640-641.  
Este conceito económico normalmente merece uma apreciação negativa, por se pensar que tem na sua 
base a subutilização da mão-de-obra e/ou desconhecimento de técnicas e tecnologias modernas e, 
portanto, impede o crescimento e o desenvolvimento económico e a competitividade. Mas, em certas 
situações, ela é ‘benéfica’, como assinalava PETER ROBSON, Teoria económica da integração 
internacional, (Título original: The economics of international integration), Coordenação de M. Carlos 
Lopes Porto, Tradução de Carlos Laranjeiro, Editora Jurídica, Coimbra Editora, Limitada, 1985, p 111: 
“Esta condição seria igualmente suficiente se ao mesmo tempo as divergências nos salários reais, que 
reflectem as diferenças no crescimento da produtividade, fossem aceitáveis para os países membros. Não 
surgiriam, então, problemas de equilíbrio interno. Um país com fraco crescimento da produtividade 
poderia competir com um país com forte crescimento da produtividade e poderia a manter-se nessa 
situação se aceitasse um menor aumento nos salários reais.”  
121 A este propósito são actuais – ressalvadas as devidas distâncias – as palavras de JOSÉ LUÍS MORAIS 
FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 
137: “ (…), então seria muito mais fácil despertar a indispensável mística do desenvolvimento e incutir 
mais entusiasmo aos agricultores, incitando-os a despenderem mais esforços e sacrifícios para se 
libertarem da subprodutividade que actualmente os impede de progredir; é notório que sem uma vontade 
de progresso colectivo nada de sólido se poderá construir na Guiné.” 
122 Parafraseando RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, – O homem é joguete ou actor da história? 
Tradução de Manuela Torres, Terramar, Actualidades, Abril de 2002, p 55: “Enquanto uma economia não 
tiver deslocado do mínimo vital (Europa Ocidental até ao início do século XX, países do Sul, hoje), o 
imperativo de sobrevivência domina os comportamentos. Na ausência de horizonte económico, os agentes 
vivem para o dia-a-dia: os consumos de base, nomeadamente alimentares, absorvem o essencial da 
despesa; …” (Itálicos no original). 
123 Esta questão é deveras preocupante se considerarmos o êxodo do campo para a cidade ou ainda do país 
para o estrangeiro, o fenómeno migratório. A carência da mão-de-obra é um dos obstáculos ao aumento 
da rendibilidade das culturas de subsistência ou de comercialização. 
124 No mesmo sentido JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 139. 
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outro externo, limitado às trocas comerciais, quer no âmbito das zonas de 
integração económica regional, quer no âmbito mais vasto das economias 
globalizadas. Nesse quadro a diversificação cultural, com a vantagem de 
assegurar uma maior estabilidade das receitas de exploração, apesar das 
suas inconveniências (entre outras, o risco da diminuição do ritmo da 
expansão125 e a (eventual) desconformidade com as tradições culturais, 
opõe-se a monocultura ou especialização126.   
A ponderação desses dois modelos (de cultura de alimentação e cultura de 
exportação), na concreta configuração social e económica nacional, permite 
optar pela via da diversificação, não sem antes se garantir uma utilização 
mais eficaz dos escassos recursos. A expansão das exportações (produzindo 
maior quantidade e melhorando qualitativamente os produtos) ajuda a 
equilibrar a balança comercial e a balança de pagamentos, ao permitir 
reduzir as importações127 de produtos agrícolas, destinadas à alimentação 
do agricultor tradicional e sua família, pondo fim a uma tendência 
sistematicamente verificada há mais de três décadas128, em detrimento de 
poupanças que podem ser canalizadas para a aquisição de equipamentos e 
maquinarias que, certamente, podem significar início de um 
desenvolvimento auto-sustentado.   
 
A estabilidade é fundamental para o fortalecimento de qualquer economia 
sendo, portanto um factor impulsionador do desenvolvimento. O 
liberalismo inspirou processos de mudanças económicas, políticas e 

                                                                                                                                               
A entrada para o sistema de economia monetarizada pode ser explicada, entre outras, como resultado de 
uma longa exclusão a que foram submetidos os africanos do mundo dos negócios (mormente o comércio), 
em virtude do monopólio de comerciantes de origem europeia, libanesa e indiana. De um modo 
contraditório esta mesma exclusão está na origem deste processo, segundo ELIKIA M’BOKOLO, 
História e Civilizações, p 432. 
125 De acordo com JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 138, a expansão agrícola, por esta via, “esbarra com 
problemas de solução apenas gradual e a longo prazo, como seja a adaptação do agricultor às exigências 
culturais das novas plantas introduzidas. A diversificação das exportações não deve pois ser considerada 
como uma panaceia, pois que corre também o risco de se dirigir para culturas já produzidas em 
abundância nos territórios africanos vizinhos, com os quais haveria então de sustentar uma séria 
concorrência.” 
126 Em relação a esta, muitas vezes, “quando acentuada pode conduzir a uma expansão significativa”, 
conforme JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento 
rural da Guiné (Continuação)”, p 138. Ainda do mesmo autor “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné”, p 618.  
127 Outra forma de conseguir um mesmo resultado está susstentada na proposta de JOSÉ LUÍS MORAIS 
FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 
139, de “impedir a entrada de certos produtos de importação, ou pelo menos atribuir-lhe uma taxa 
elevada, …”.  
Se no passado era possível pensar assim, no presente, em virtude da integração da economia nacional 
num espaço económico mais amplo, tal política seria contraria ao espírito dos espaços económicos de 
integração regional e violaria frontalmente os objectivos da união económica e monetária.   
128 Cfr. JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento 
rural da Guiné (Continuação)”, p 139. 
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sociais. As doutrinas liberais corporizaram as mudanças modernizadoras 
que se processaram nas suas economias.  
A aplicação das doutrinas neo-liberais, entre nós, por força da imposição 
das organizações financeiras internacionais inspirou progressivamente a 
saída do patrimonialismo do Estado129. Inicialmente, essas mudanças de 
índole económica traduziram-se numa (relativa) melhoria dos padrões de 
vida para a população em geral. Paralelamente pressionou no sentido de se 
democratizar a gestão do Estado. Tudo isso teve consequência na melhoria 
do Índice de Desenvolvimento Humano na Guiné-Bissau. Significa isso 
que, sem temor de ser contraditado pelos factos, se superou a tradição 
patrimonialista do Estado, por via do desenvolvimento da economia pelo 
mercado e pela democracia. Esta conclusão não afasta, porém, os 
retrocessos que a realidade reflecte presentemente. 
 
Os estádios de desenvolvimento social e económico são explicados em 
função dos próprios sistemas de valores e comportamentos e culturas que 
ordenam as acções e interacções sociais130. O relacionamento entre os 
homens é marcado pelos comportamentos, tradições, modos de vida, 
formas de expressão,... de cada colectividade humana. 
Modernizar a sociedade significa, portanto, adoptar ou introduzir padrões 
culturais e sociais – novos e adequados aos tempos – nas estruturas sociais. 
A essa luz, a tradição e a modernidade estão separadas apenas por valores: 
a existência ou não de novos valores sociais, que constituem 
obstáculos/condições ou pressupostos do desenvolvimento. 
Os estádios de desenvolvimento social e económico não são produtos 
estanques, com modelos e sequências lógicas, porquanto não existem 
processos uniformes de transformação sociais, antes, configuram uma 
evolução histórica131, com vias e alternativas próprias e específicas. Neste 
sentido, podia-se pensar que, a partir da análise do economista francês 
FRANÇOIS PERROUX o desenvolvimento configuraria uma combinação 
de mudanças mentais e sociais que tornam uma população apta a fazer 
crescer, cumulativa e duradouramente, seu produto real e global132. O que 

                                                 
129 A essência do patrimonialismo do Estado consiste na sua privatização em benefício de uma minoria, 
que não constitui propriamente uma classe, mas uma espécie de casta que administra o Estado como se de 
uma propriedade privada se tratasse. É a noção da corrupção como esfera do público. Consequência 
normal da patrimonialidade do Estado é o uso e abuso dos dinheiros públicos para enriquecimento pessoal 
e familiar, o tráfico de influências, a manipulação das informações privilegiadas por parte dos 
governantes. 
130 ANTÓNIO MANUEL FIGUEIREDO e CARLOS S. COSTA, Do subdesenvolvimento: vulgatas, 
rupturas e reconsiderações em torno de um conceito, Roteiro crítico e antologia, Vol. II: Rupturas, 
Biblioteca das Ciências do Homem, Edições Afrontamento, Porto, 1986, p 15. Também JEAN-PAUL 
FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 69. 
131 ANTÓNIO MANUEL FIGUEIREDO e CARLOS S. COSTA, Do subdesenvolvimento, p 19. Em 
sentido próximo JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 68 (“Há períodos em que alguns 
países avançam mais depressa do que os outros, mas, por definição, nenhum o fez em todos os períodos.”)   
132 «Trois outils d’analyse pour l’étude du sous-développement», pp 1244 e ss. 
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significa que o desenvolvimento económico é um processo (pode ser 
também entendido como um resultado) de transformações inter-
relacionadas no campo político, através das quais se produz quantidades de 
bens e serviços destinadas à satisfação das crescentes e diversificadas 
necessidades humanas. Por tudo isso, tem subjacentes mudanças contínuas 
de ordem qualitativa e quantitativa (em todos os factores de produção, 
como sejam a população, os instrumentos de produção, os recursos 
tecnológicos, os níveis de conhecimento, a organização produtiva,...) no 
contexto social, político, económico e cultural. 
O conceito de desenvolvimento, na perspectiva de AMARTYA SEN, é 
sinónimo de liberdade. Um processo conducente ao alargamento das 
liberdades, a partir da liberdade de acção individual. Estes dois prismas 
concentram o essencial do desenvolvimento amartyniano.   
Na nossa experiência constitucional, a ideia de um Estado de democracia 
política e social, formal, é formulada na Constituição ao consagrar que a 
“República da Guiné-Bissau é um Estado de democracia 
constitucionalmente instituída, fundado na unidade nacional e na efectiva 
participação popular no desempenho, controlo e direcção das actividades 
públicas e orientado para a construção de uma sociedade livre e justa.” 
(artigo 3.º CRGB). 
A democracia participativa requer formas directas de actuação e de decisão 
ou indirecta, por intermédios de sistemas em que se integra o cidadão. Esta 
democracia não é incompatível com a democracia representativa, também 
com acento constitucional, nos exactos termos em que são previstos nos 
artigos 3.º e 7.º CRGB.  
Trata-se de um modelo híbrido de democracia. A democracia 
representativa fortalecida com a participativa directa dos cidadãos no 
processo decisório governamental. Não basta que seja formal. Tem de ser 
substancial ou real, pois se trata de um convívio. Uma forma de 
aprendizagem contínua, fortalecida no modus operandi do quotidiano.  
Pela Constituição, torna-se obrigatório o exercício do poder público em 
ordem a defesa dos mais carenciados (artigo 11.º, n.º 2, CRGB) a par da 
participação privada ou individual (artigo 3.º, idem) como resulta do artigo 
21.º, n.º 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem que estabelece 
o seguinte: “toda a pessoa humana tem direito de participar na direcção 
dos negócios públicos do seu país, quer directamente quer por intermédio 
de representantes livremente escolhidos. Toda a pessoa tem direito de 
acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país.” 
Outrossim, o direito à segurança social assiste a pessoa, membro da 
comunidade nacional (cfr. artigo 22.º, primeira parte da DUHD). 
Ao lado deste documento de direito internacional, a Carta Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos apela para a participação activa dos 
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cidadãos na condução/direcção dos negócios públicos, respectivamente 
artigo 21.º, n.º 1, e 13.º deste documento com alcance regional.  
 
Ora a integração e participação no desenvolvimento económico e 
democrático configura um processo, centrado no cidadão, no pleno gozo 
dos seus direitos económicos e sociais, enquanto direitos fundamentais. 
Tudo isso parece afirmado numa perspectiva de inclusão social e não da 
exclusão, uma estratégia que a Constituição não acolhe. De facto, ela ao 
estabelecer, no artigo 24.º, o princípio geral da igualdade de todos os 
cidadãos perante a lei, sem distinção subjectiva, ao mesmo tempo estará a 
reclamar pela integração social, económica e política. 
Por outro lado, a mesma Constituição estabelece como objectivos da 
República: a efectiva participação popular no desempenho, controlo e 
direcção das actividades públicas, orientadas para a construção de uma 
sociedade livre e justa (artigo 3.º), a promoção contínua do bem-estar e a 
eliminação de todas as formas de sujeição da pessoa humana a interesses 
degradantes, em proveito de indivíduos, de grupos ou classes (artigo 11.º, 
n.º 2).  
A ordenação do legislador constitucional tem implícita a 
institucionalização de mecanismos que permitam a materialização desses 
desideratos, no sentido de os cidadãos livremente contribuírem no processo 
político e económico nacional. Essa participação somente é conseguida 
plenamente com a integração de todos nas instâncias políticas e 
económicas.   
Nestes termos, a Segurança Social deve ser um elemento integrador e 
impulsionador de uma efectiva participação na política e na economia. 
Com efeito, os fundamentos do Estado que se pretende democrático e de 
Direito afirmam-se na soberania estadual, na cidadania, no respeito pelos 
direitos fundamentais, nos valores sociais e económicos, no pluralismo 
político, na democracia, entre outros. Numa palavra e em termos resumidos 
na participação económica e a política. 
A exigência da complementaridade entre estes dois centros de afectação e 
de devolução de rendimentos é um imperativo que obriga o Estado a 
integrar, no processo decisório, as entidades públicas e privadas, os agentes 
económicos em geral, independentemente do papel e peso que ocupam na 
economia. Esta é uma forma de participação democrática. Ela visa a 
salvaguarda de interesses nacionais e locais. 
À esta luz, observa-se que a soberania estadual e o poder popular, ambos 
com expressão constitucional (cfr. respectivamente os artigos 1.º e 2.º 
CRGB), dão uma dimensão qualitativa ao Estado da Guiné-Bissau e 
obrigam os poderes públicos, mormente a Assembleia Nacional Popular e o 
Governo, a institucionalizarem os mecanismos de participação 
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democrática, quer directa, quer indirecta, em ordem a uma efectiva 
participação dos cidadãos na vida política e económica133. 
A partir deste mandato constitucional a participação activa dos cidadãos 
ganha relevância se referenciada a um outro princípio constitucional, o 
princípio da democracia económica e social (como expresso no n.º 2 do 
artigo 11.º CRGB), uma tradução dos pilares básicos de organização e 
estruturação da sociedade guineense, tal como resulta da leitura dos 
mesmos artigos 1.º, 2.º, conjugados com os artigos 3.º e 7.º da nossa Lei 
Fundamental, reflectindo-se em dois vectores: o económico e o político. 
A participação activa dos cidadãos reflecte assim a forma de concepção, 
organização, estruturação e funcionamento da sociedade, que procura 
conciliar as esferas pública e privada no tocante aos direitos civis e 
políticos e económicos e sociais, independentemente da sua tradução 
directa ou indirecta. Sem embargo, tal participação requer uma cidadania 
que não limita a sua manifestação a períodos cíclicos de exercício eleitoral. 
Mais do que isso a cidadania merece ser exercida no quotidiano, quer 
singular, quer colectivamente.    
A dimensão política da cidadania não esgota toda a participação dos 
cidadãos, um pressuposto baseado na ideia da liberdade. Essa participação 
ficaria incompleta sem a dimensão económica, passível de ser encontrada 
quer do lado negativo, expresso nos direitos económicos e sociais – na 
dimensão relacional Estado e seus cidadãos –, quer do lado positivo, 
expressão do exercício da actividade económica. Ambas as dimensões 
decorrem das liberdades individual e social, no sentido utilizado por 
AMARTYA SEN134. 
A primeira dimensão, com origem no pensamento liberal, está dependente 
da vontade do Estado, pois requer o estatuto de cidadão um vínculo de 
pertença a uma determinada organização política. Nesta conformidade ela é 
excluídora, ao recusar direito de participação política a um grupo de 
indivíduos não considerado cidadãos. Este não participa nem na esfera de 
decisão, nem da sua influência. 
A dimensão económica, ainda no mesmo diapasão, segue, numa primeira 
abordagem, a lógica do mercado135 e o império do voto monetário no 

                                                 
133 EUGÉNIO MOREIRA, A importância da Segurança Social no processo da consolidação do Estado de 
Direito democrático, Comunicação às Jornadas comemorativas do décimo aniversário do Instituto 
Nacional de Previdência Social, realizadas no Centro Cultural Franco-Guineense, de 10-12 de Abril de 
2007, (Inédito).   
134 O desenvolvimento como liberdade, passim. Dizia o autor, p 25: “O exercício da liberdade é mediado 
por valores, mas, por seu turno, os valores são influenciados pelo debate político e pelas interacções 
sociais, eles mesmos influenciados pelas liberdades de participação.” 
135 RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 142, “A lógica do mercado consiste em limitar o mais possível 
os investimentos colectivos de rendimento a longo prazo e diluído no conjunto da sociedade, em proveito 
das actividades directamente e imediatamente rendíveis. Esses investimentos só podem, pois, ser obra dos 
poderes públicos, segundo a importância que estes atribuem, na sua função de preferência, à necessidade 
que esses investimentos tiverem por objecto satisfazer.” 
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mercado de produção de bens e serviços, pelo confronto da oferta e da 
procura. Disso decorre que esta é, também, excluídora dos que não 
possuem capacidade económica, formação e qualificação técnicas 
necessárias ao mercado concorrencial. A ser assim, as dimensões política e 
económica da participação dos cidadãos revelam-se excluídoras por recusar 
a integração dos não cidadãos e dos incapazes e não qualificados para o 
mercado de emprego, respectivamente.  
Estas duas dimensões formam o lado activo do indivíduo que se conjuga 
com a acção pública. Assim, a liberdade de participação activa do cidadão 
abrange as actividades sociais, económicas, políticas. Ou seja, noutras 
palavras, ela é determinante do desenvolvimento136. 
Os indivíduos – bem como as suas representações institucionais – são 
portadores de interesses, que podem ser ou não coordenados com outros. A 
administração consultiva e a participação de parceiros sociais na actividade 
política e na actividade económica são formas que podem revestir a 
participação dos cidadãos na vida política em geral.      
 
O princípio da participação activa não pode ser concebido longe da 
categorização dos indivíduos como consagrada na lei. A admissibilidade ou 
não da participação destes é função dos pilares jurídico-constitucionais de 
cada sociedade e de cada época em concreta. O apartheid foi (e é) 
considerado um instrumento de divisão e de supremacia de raças. Com ele 
a negação de um grupo de indivíduos de um estatuto, o de cidadão, que 
lhes confere direito de participação activa na vida social, económica e 
política.  
Os valores sociais e jurídicos de cada povo levam a consagração de um 
estatuto igual ou diferenciado para os indivíduos. Assim, estes, no passado 
não muito distante, eram considerados civilizados ou gentios, indígenas. 

                                                                                                                                               
Trata-se de um dos grandes males do liberalismo e da revisão do seu pensamento que atende unicamente 
aos mecanismos do mercado, onde o imperativo dos sujeitos económicos é o ganho económico, o lucro. 
Deste modo, a participação na vida económica (e também política) revela-se apropriada a exercício de 
votos expressa monetariamente. Disso decorre a exclusão de todos os que não revelam a sua preferência, 
nestes termos, no mercado de bens e serviços.   
Segundo CARLOS ZORRINHO, “O regresso do socialismo”, in TERCEIRA VIA, 4ª Edição, Fenda 
Edições, Lisboa, 1999, p 31, “Uma das fragilidades do neoliberalismo é a desresponsabilização 
económica à escala individual e a menor sensibilidade para fenómenos de exclusão, desemprego e 
inadaptação profissional ou social.” 
136 Assinala, com razão, AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, p 34: “O sucesso de uma 
sociedade deve ser avaliado, por conseguinte, primeiramente pelas liberdades concretas de que gozam os 
membros dessa sociedade.”  
Numa análise não distante, FRIEDRICH MÜLLER, Quem é o povo? – A questão fundamental da 
democracia, com uma introdução de Ralph Cristensen, Edição original em Português, Tradução de Peter 
Neumann, Revisão de Paulo Bonavides, 3ª Edição, Max Limonad, S. Paulo, 2003, pp 91-105, afirma em 
relação à exclusão que considera “(…) discriminação parcial de parcelas consideráveis de população. 
Vinculada preponderantemente a determinadas áreas; permite-se a essas parcelas da população a presença 
física no território nacional, embora elas estejam excluídas tendencial e difusamente dos sistemas 
prestacionais [Leistungssystemen] económicos, jurídicos, políticos, médicos e dos sistemas de 
treinamento e educação, o que significa “marginalização” como subintegração.”  (p 91). 
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Esta discriminação assente na raça, cor da pele ou religião esconde uma 
tentativa de definir o género humano a partir de preconceitos subjectivados 
por indivíduos supostamente portadores de uma dignidade superior e 
objectivados nas suas propostas de sociedade.         
Esta tentativa de uma brutalidade e violência sem paralelo, quando 
incorporados pelos Estados, transforma os indivíduos em cidadãos 
graduados segundo certos ditames. Em consequência os cidadãos 
diferenciam-se dos não cidadãos pelo pleno usufruto de direitos de 
participação na sociedade económica e na sociedade política. O mesmo é 
dizer que a cidadania confere ao indivíduo o estatuto de sujeito activo com 
igual capacidade de intervenção nos processos de decisão económica e 
Ínsita a ideia da cidadania encontra-se a responsabilidade e a solidariedade 
entre os cidadãos, aqueles que usufruem o direito de participação na vida 
política e económica. Desta sorte, ela deve ser activa e participativa. 
Uma sociedade elitista, de tipo colonial, estava estratificada em classes. 
Um estigma que discrimina os cidadãos dos não cidadãos. Destarte, a estes 
últimos não se reconhece qualquer vínculo jurídico de pertença e de 
lealdade a um Estado. Por isso mesmo não gozam de direitos civis e 
políticos. Esta cidadania não satisfaz os ideais da dignidade humana e da 
democracia política137. 
 
No mundo contemporâneo, revigora-se a tensão dialéctica entre a 
democracia participativa (democracia directa) e a democracia 
representativa (democracia indirecta)138, advogada pelos liberais, a 
                                                 
137 No mesmo sentido ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, 
Edições Afrontamento, Centro de Estudos Sociais, Saber Imaginar o Social, n.º 20, Porto, 2004, p 174. 
Disso decorre a exclusão dos que não são atribuídos os mesmos direitos de participação, quer no passado 
como no presente, não apenas por considerações meramente formais, como é o caso de dispositivos 
legais, mas também por considerações de ordem prática, como ocorre com os excluídos por falta de 
fidelidade política ou capacidade, competências e qualificações profissionais adequadas ao mercado de 
trabalho. 
138 Na linha do autor de Contrato Social, JEAN-JACQUES ROUSSEAU, para quem a soberania popular 
equivale a vontade geral, a partir de um julgamento positivo da natureza humana, o mesmo é dizer que o 
homem é por natureza bom, para além de presumir identidade entre a vontade geral e comum. [Essa 
bondade derivada do “optimismo antropológico” de que falava FRANCISCO DE ASSIS, “Uma nova 
ética cívica”, in TERCEIRA VIA, 4ª Edição, Lisboa, 1999, p 38, “(…) bondade natural do ser humano… 
As estruturas político-sociais iníquas, historicamente prevalecentes, é que impediram a plena afirmação 
dessa inclinação natural da Humanidade, o que fatalmente ocorreria no dia em que fossem removidas tão 
cruéis instituições.”] 
A consideração destas duas formas de decisão política espelha o plano constitucional do processo de 
decisão colectiva, de forma directa pelos cidadãos ou de forma indirecta pelos seus representantes. Os 
mecanismos da mesma incluem a revelação das preferências individuais e colectivas, a escolha pública, 
bem como as alternativas.  
No plano da configuração do poder soberano do Estado, o princípio da representação (diferente da 
democracia directa) tem o significado da delegação do exercício do poder do povo nos seus 
representantes, mandatados por via de eleições. Isso significa não apenas o respeito procedimental 
(representação equivalendo a vontade do povo) como substancial (actuar no interesse dos representados, o 
povo). 
Sobre estas considerações cfr., entre outros, A. B. ATKINSON and J. E. STIGLITZ, Lectures on Public 
Economics, McGraw-Hill, Book Company (UK) Limited, 1980, pp 299 e ss.; CARLOS ALBERTO 
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democracia liberal. Numa linha de orientação que encontra separação entre 
os governantes e os governados esta dicotomia lembra-nos o 
reconhecimento de direitos civis apenas a uma camada de cidadãos, 
maxime os proprietários, os homens-chefes de família, todos eles 
supostamente diferentes dos indígenas,.... Uma democracia elitista e 
excluídora. 
A democracia sendo um conceito ambíguo, pode ser entendida como 
sinónimo da vontade popular (auto governação do povo): a democracia 
indirecta ou representativa ou como uma forma de contribuição popular na 
formação da decisão política, a democracia directa ou participativa. Aquela 
própria das sociedades liberais está mais preocupada com o individualismo, 
a liberdade do mercado e a racionalidade económica. Enquanto esta elege a 
justiça na distribuição da riqueza e a participação plena no processo 
decisório139 como primordiais para o tipo de sociedade que defende. 
A legitimidade democrática não pressupõe uma particular forma de 
democracia. (Aconteceu, entre nós, com a eleição indirecta dos órgãos do 
poder político do Estado, no regime de partido-único. Acontece hoje no 
quadro de pluralismo partidário, com a eleição directa dos representantes 
do povo e dos governantes). Existem outros espaços, instituições e formas 
de participação que também a realiza. Assim, desde logo, a esfera pública 
de mediação sociedade/Estado não exclui as instituições locais e 
associações de cidadãos, uma manifestação da democracia directa ou da 
maior aproximação entre os decisores públicos e os indivíduos ou grupos 
interessados. Trata-se de incentivar a cidadania activa140, pela organização 
                                                                                                                                               
CONDE DA SILVA FRAGA, Subsídios para a independência dos juízes, – O caso português, Edições 
Cosmos, Lisboa, 2000, p 37.     
O fundamento económico das intervenções públicas visa a eficácia económica e equidade social, um 
assunto em que está inserida a public choice, uma mitigação da escolha individual na decisão colectiva. 
Estas escolhas democráticas expressas por voto político. A sua formação nasce de projectos submetidos 
aos cidadãos (um procedimento raro) ou seus representantes (um mecanismo corrente das democracias, 
centrado na delegação de poderes) que os sancionam.   
As regras de funcionamento democráticas variam em função do modelo de escrutínio e das decisões. 
Entre as quais a sua formação por unanimidade, maioria absoluta ou relativa. As dificuldades inerentes a 
este processo de revelação das preferências colectivas são estudadas pela teoria económica. Nesta linha o 
Paradoxo de Condorcet (através do qual o autor demonstra os limites das regras democráticas de decisão 
colectiva quando estão em causa mais de dois projectos, que devem ser sancionados maioritariamente 
pelos cidadãos) e o Teorema de impossibilidade de Arrow, a partir do óptimo paretiano. Este respeita o 
axioma democrático da ordem das preferências individuais.  
Para mais desenvolvimentos vide EUGÉNIO MOREIRA, A repartição dos recursos públicos entre o 
Estado e as autarquias locais no ordenamento jurídico guineense, Dissertação de Mestrado em Ciências 
Jurídico-Económicas, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Almedina, 2005, pp 481 e ss e 
autores e obras citados. Também Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX CONTEMPORAINS, pp 407 e ss. 
139 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, pp 22-23. 
Estas duas formas de expressão da vontade popular não se auto-excluem. Elas determinam, em conjunto, 
a participação dos cidadãos na esfera do poder, quanto à formação e manifestação da sua vontade, 
divergindo apenas os seus termos.  
140 Na formulação latina status activus que compreende direitos civis e políticos e económicos e sociais. 
FREDRICH MÜLLER, Quem é o povo?, pp 75-77, faz coincidir o “povo” com a “cidadania activa” que 
“abrange apenas os eleitores” diferente do “povo enquanto instância de atribuição” que “compreende, via 
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de uma pluralidade de associações voluntárias dos indivíduos e dos grupos 
com o objectivo de uma participação livre e plena na organização das 
relações sociais.  
Por outras palavras, está em causa a conciliação entre as duas esferas de 
uma sociedade: a esfera pública, com as suas formas de democracia 
participativa (como de resto está impregnado na sua essência, ou seja 
qualquer democracia é imperativamente participativa): sobretudo, local, 
com a esfera privada do Estado, que procede a gestão das instituições de 
democracia representativa, limitadora da soberania popular (vide artigos 1.º 
e 2.º CRGB). Deste ponto de vista existirá um plus de participação 
democrática141, que se traduz na inclusão e efectiva participação de todos 
os membros da sociedade, estendendo a sua projecção, no patamar pessoal 
e familiar, na educação democrática da esfera privada da sociedade142. 
Neste sentido a participação activa enquanto exigência da democracia 
substancializa uma forma de expressar o desenvolvimento das capacidades 
individuais e colectivas.  
A nossa Constituição acolhe as duas formas de manifestações democráticas 
(cfr. artigo 3.º CRGB), sem embargo de realçar a democracia directa, pela 
consagração de dois níveis de governos: o central e o local, em que se 
privilegie a sua articulação, não obstante ela surpreender com a ideia de 
uma efectiva participação popular no desempenho das funções do Estado, 
concebida, sobretudo a nível local. 
Resulta disso que a democracia representativa não favorece a participação 
de todos os cidadãos no processo decisório, contrariamente à democracia 
participativa, que apela para a existência de uma cidadania na sua dimensão 
cabal, ampla e participada, quer por via do governo central, quer por via do 
governo local, sendo neste nível onde melhor se desenvolve e aperfeiçoa.  
 
A democracia representativa (na sua origem) não garante um cabal e 
efectivo direito de participação na gestão dos assuntos de interesse 
nacional/local. O facto de reconhecer direito de participação na gestão da 
                                                                                                                                               
de regra, os cidadãos do respectivo país.” Estes conceitos são ainda diferentes do “povo destinatário”, um 
grupo constituído por todos os que não usufruem direitos civis, mormente os incapazes e os que 
‘perderam’ os mesmos direitos. O autor confronta, em suma, os eleitores e eleitos com os nacionais, uma 
categoria, pela sua própria natureza, mais vasta. 
No plano da protecção social estes diferentes conceitos de “povo” não se auto-excluem. São 
complementares e manifestam-se quer na participação na tomada de decisões, quer nos benefícios dessa 
tomada de decisões. Com efeito, sobretudo no sistema não contributivo, as decisões relativas aos encargos 
com as despesas sociais pertencem ao domínio da democracia, onde se manifesta, segundo o mesmo 
autor, distintas categorias de “povo”.  
Vide para mais desenvolvimentos deste ponto, o autor e obra citados, pp 91 e ss. 
141 JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique?, p 69, afirmara que “Les principales références de la 
démocratie sont la participation maximale des différentes catégories de la population, la limitation et de 
partage du pouvoir ainsi que la solidarité.” 
142 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, pp 176-177. 
A sociedade é composta por indivíduos e famílias que expressam os seus valores e as suas aspirações. 
Eles em conjunto conferem ao Estado um sentido na prossecução das suas finalidades. 
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coisa pública apenas a uma categoria de estratos sociais, os cidadãos, ela 
surge como uma limitação da base social de apoio e do próprio poder 
político, uma vez que o direito de voto estava reservado a uma certa 
minoria, eventualmente, pela importância económica que representava. Por 
conseguinte, as acções e os objectivos do Estado careciam de um amplo 
apoio da sociedade civil. Esta é a tradução do voto censitário, reservado a 
classe proprietária, no capitalismo industrial.  
Ora, isso não ocorre na democracia participativa. Esta caracteriza-se pela 
abertura do poder político do Estado à participação popular. A sociedade 
civil revela uma constituição algo híbrida, com diferentes manifestações de 
interesses, devendo cada uma delas ter tradução na esfera política de 
decisão. Por esta democracia fica assegurada uma legítima participação de 
todos na esfera das decisões políticas, não em resultado de poderio 
económico e financeiro, mas pela consciência de classes que corporizam a 
sociedade, uma vez que o denominador comum está na solidariedade dos 
indivíduos e das instituições públicas. 
A ideia do domínio de classes e da hostilidade que se lhe segue não tem 
cabimento numa sociedade em que a solidariedade é a palavra-chave. O 
que une os indivíduos e as instituições é o sentimento ou pertença a uma 
colectividade de sangue/nacional e/ou a interdependência e vulnerabilidade 
na aldeia global.  
O estatuto pessoal de nada serve para privatizar o Estado e defender o 
interesse pessoal. Esta filosofia que fragiliza a democracia representativa, 
considerada por ISABEL ESTRADA CARVALHAIS “como um filho da 
astúcia política, por meio da qual as classes dominantes criam a 
possibilidade de entrar na esfera de decisão política, como representantes 
do povo, para prosseguir todavia na defesa dos seus próprios interesses. 
Desta forma, orientam a acção do Estado no sentido da realização dos seus 
interesses, ao mesmo tempo que impendem pela representatividade política 
o acesso do restante povo à democracia.”143    
Parecendo distante esta observação, no entanto, nela está reflectida o jogo 
político na sociedade guineense, não do ponto de vista da 
representatividade por via da propriedade, da qual se retira a capacidade 
activa e passiva de participar no poder político, mas sim do aproveitamento 
político das circunstâncias para tirar benefícios pessoais, que não se 
enquadram no âmbito dos poderes de representação: o rent seeking. Uma 
leitura atenta dos últimos acontecimentos revela um tipo de comportamento 

                                                 
143 Os desafios da cidadania pós-nacional, p 30.  
Numa clara alusão à democracia e ao poder de representação na sociedade guineense, EMÍLIO KAFFT 
KOSTA, Estado de direito, p 409, escreve: “Mas o fenómeno de partidos cresceu, em tamanho e 
intensidade, a ponto de enclausurar o Estado e a sua democracia. Uma manifestação deste estado de 
coisas vemo-la na relativização hodierna do princípio da representação. O representante do povo acaba 
por servir o partido (ou as potências que aí gravitam) cuja bandeira defende, não o povo que, entre outras 
coisas, o guindou, pelo voto, à condição se seu representante.”  
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da classe política, no seu todo, disforme com os interesses do povo que 
visam representar/governar, ao ponto de por em causa, sobretudo as acções 
políticas e os propósitos de distribuição da riqueza por via das decisões 
políticas, a única com legitimidade, e compatível com a ideia da 
solidariedade dos indivíduos e das instituições.  
 
Qualquer um dos paradigmas e correspondentes legalidades carece de uma 
base social na prossecução das suas estratégias políticas e económicas, 
nomeadamente. Sem esta base social de apoio não existe legitimidade. Esta 
legitimidade para ser verdadeira fundamente-se numa vontade popular. O 
mesmo é dizer que qualquer Estado carece de uma base de sustentação, que 
só se encontra no comum dos cidadãos, equivalendo, aqui, o povo, fonte da 
legitimidade e da soberania estadual. Deste ponto de vista, o paradigma e 
legalidade tradicionais, devido à sua formação e à sua caracterização 
identifica-se com todos os seus membros, que expressam, igualmente, uma 
vontade. A expressão tribal e étnica que caracteriza este paradigma realça o 
mosaico em que se assenta: um conjunto de povo unidos por laços de 
consanguinidade. Esta circunstância o identifica com a vontade dos povos 
que compõem a comunidade local. Assim, o paradigma tradicional e 
legalidade tradicionais se confundem com a constituição do grupo étnico-
culturais, independentemente da sua localização.   
 
O paradigma e legalidade coloniais, próprio do capitalismo liberal, não 
encontram a sua legitimidade em nenhuma vontade popular que lhe é 
estranha ou alheia. Como se sabe o domínio colonial não considerava os 
nativos como uma classe integrada na sua estrutura política, social, 
económica, cultural, religiosa,... porquanto a estes não são reconhecidos 
direitos, numa sociedade eminentemente elitista. Por outras palavras, quem 
não é cidadão (na verdadeira acepção que é utilizada modernamente) não 
pode legitimar nenhum exercício de poder integrado num Estado. 
 
Os aspectos negativos que contribuem para o retrocesso político e social e 
alimentam a velha tradição resumem-se no predomínio do patrimonialismo 
militar, escondendo egoísmos pessoas e tribais. Assim o controlo 
subversivo do Estado, das suas instituições e dos seus órgãos, mormente o 
governo e a presidência, sempre na procura de tornar o poder civil um seu 
refém144.    
A modernidade da sociedade guineense é, também, marcada pela tensão 
entre a legitimidade democrática e a legitimidade revolucionária, na sua 
versão de domínio da sociedade castrense. Certo é que nenhuma das 

                                                 
144 Em sentido idêntico EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de direito, pp 388, 486. No Apêndice 1, pp 
787-892, da mesma obra o autor apresenta muitos factos/episódios que testemunham o verdadeiro poder 
dos militares, quer directa, quer indirectamente, as interferências nas acções de governação.  
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interpretações do conceito ambíguo da democracia é compatível com a sua 
própria tutela, por esta não se configura nenhuma manifestação, directa ou 
indirecta, do governo popular ou da participação popular nos centros de 
decisão política, respectivamente. 
O poder político, enquanto emanação do povo, não se compadece com 
qualquer forma de sequestro pela sociedade castrense, ele contrário a lógica 
do Estado de Direito e da democracia, em quaisquer das suas formas de 
manifestação, porquanto dele resulta constrangimento ou até mesmo um 
completo cerceamento da cidadania. Pelo que a modernidade não se 
afigura, entre nós, uma bitola para a captação do sentido do Estado de 
Direito, da cidadania e da democracia participativa e representativa.           
Todas estas considerações descaracterizam a identificação do paradigma e 
legalidade revolucionários no concernente a sua base de apoio 
fundamentada na própria tradição guineense. Ou melhor no campesinato 
guineense, constituído pela camada populacional que trabalha a terra e nela 
encontra o seu ganha-pão. 
 
Do mesmo modo, em relação ao paradigma e legalidade neoliberais 
objectivamente a integração e participação dos cidadãos nas esferas de 
decisão política e económica fica limitada quando não completamente 
cerceada. Na verdade, a participação activa dos cidadãos contempla duas 
dimensões. Uma circunscrita ao espaço nacional, que pertence ao domínio 
da relação dos Estados com os seus cidadãos. E outra que extravasa os 
espaços nacionais. Esta última mais ampla e abrangente revela-se nas 
formas de institucionalização de espaços democráticos e participativos dos 
cidadãos nas esferas de decisão ou de influência das mesmas. Exemplo 
disso é o Fórum Social e Económico Mundial145, uma instância de 
participação democrática dos cidadãos e das instituições na tomada ou 
influência dos centros de decisão resultante da necessidade de encontrar 
alternativas ao projecto de sociedade proposto pelos neo-liberais. A procura 
de outras disponibilidades de direitos dos cidadãos na vida colectiva 
inaugura uma nova época de apreensão dos direitos à habitação condigna, 
escolas, hospitais, centros de saúde,… através de uma participação de todos 
os interessados. 
De uma maneira particular a concepção de um modelo de participação nas 
decisões políticas quanto à satisfação das necessidades de aglomerados de 
população das grandes áreas metropolitanas determina uma espécie de 
localização geográfica dos assuntos a elas inerentes. Como efeito, nessas 

                                                 
145 Concebido como uma instância de participação democrática dos cidadãos e das instituições na tomada 
de decisões, devido à incapacidade do projecto neo-liberal de responder as necessidades da humanidade, 
pelo que o lema principal está centrado nas novas alternativas. Assim, a procura de novos direitos 
humanos e sociais, por exemplo nas áreas metropolitanas, onde se localiza a maioria das populações, 
confrontadas com dificuldades específicas de espaços ou aglomerados de pessoas, carentes de condições 
de habitabilidade, escolas, creches, jardins, centros de saúde, …    
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áreas amontoam-se as dificuldades das pessoas, que vivem à procura, no 
quotidiano, de respostas para as situações de desemprego ou sub-emprego e 
outras formas de marginalização, que poderá conduzir à pobreza e à 
miséria. 
Os grandes centros nos Estados africanos partilham igualmente estas 
características, como sejam uma grande concentração de indivíduos à 
procura de sustento próprio e familiar. As suas participações na vida social, 
económica e política são insignificantes. Eles, não raras vezes, limitam-se a 
vaguear pelas ruas e avenidas numa luta sistemática de contornar o 
inevitável: a degradação social a que se submetem reduzem-nas a um 
pedinte miserável… Esta é uma fotografia que se encontra em todas as 
grandes cidades africanas. Remete-se para a problemática da mundialização 
das economias.    
 
Todas essas dinâmicas sociais, em que se traduziram o excurso acabado de 
fazer, revelam uma preocupação central no domínio da integração e da 
participação, em igualdade de condições e de oportunidade, no processo de 
desenvolvimento. No seu vértice está a cidadania activa e participada: a 
democratia, na qual as instituições desempenham um papel insubstituível 
no combate a todas as formas de pobreza e exclusão social, pelo acréscimo 
da liberdade e da igualdade de oportunidades, elementos essenciais à 
participação política e económica.     
Esta participação, ínsita nas questões sociais, é melhor assegurada pela 
Segurança Social através das suas acções junto das populações. Estas 
podem configurar formas de reivindicação de direitos e de espaços de 
intervenção. Mas para isso devem ser concebidas mecanismos de reforço 
da cidadania participativa para atingir os mais carenciados e excluídos dos 
centros de decisão em geral.  
Na sua base está a aparência de uma paz social que pode ser quebrada se a 
urgência de um novo contrato social não for devidamente interpretada e 
não atender a pressupostos como a democracia participativa, que permite 
um equilíbrio de poderes, um maior envolvimento dos cidadãos ou grupos 
organizados. Uma responsabilização política e social, da qual deriva a 
proeminência das questões sociais.  
Numa palavra a actualidade requer uma reformulação do social sinónima 
de boa governação, que deverá ocorrer com a criação de uma consciência 
nacional e de uma cidadania democrática146. A aprendizagem de uma 
cidadania activa e participada na vida política e económica é um processo 
lento que se consolidará ao longo de muitas experiências acumuladas. E o 
seu sucesso não se compadece com o enfraquecimento da democracia, 

                                                 
146 A democracia é um conceito filosófico e político que carece de operacionalização através de leis que 
protejam os direitos conexos com a cidadania: os direitos políticos, económicos, sociais e culturais. Nesta 
linha a convergência entre a democracia, a cidadania e a garantia do Estado de direito material. 
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manifestado sob diversas formas: a fome, a miséria, a malnutrição, a 
doença, a ignorância, a falta de formação e qualificações técnico-
profissionais, a incapacidade criadora de riqueza, a corrupção, a 
imoralidade política e social, o enriquecimento ilícito, a fraude e evasão 
fiscais, a guerra, as persistentes convulsões político-governativas147 e os 
seus efeitos sobre as políticas anteriores148.     
Pode-se concluir que tudo isso se resume a uma actuação articulada entre 
os decisores públicos e as entidades públicas e privadas – 
independentemente do substrato institucional – comandada pela 
preocupação melhorar e ampliar as oportunidades para todos os cidadãos. 
Assim, a democracia participativa (artigos 2.º, 3.º e 7.º CRGB), a meu ver 
não recusa nenhuma das formas de intervenção, quer individual, quer 
organizada em grupos de cidadãos, na certeza que ela não envolve qualquer 
risco de substituição ou de desresponsabilização dos políticos. Ela 
configura uma co-responsabilização entre a sociedade, economia e a 
política, nos termos da qual a legitimidade do direito positivo resulta de um 
contrato ou consenso entre os cidadãos.    
Desta sorte, a solidariedade que subjaz a esta forma de relacionamento 
entre o público e o privado é, assim, não apenas uma questão política, 

                                                 
147 Para além de outras situações, elas têm origem remota, curiosamente, no seio do ex-partido-Estado, 
logo após as primeiras eleições multipartidárias. São muitos os episódios que a retratam. Dos muitos que 
se verificaram no dealbar do multipartidarismo conta a rivalidade entre os principais dirigentes do ex-
partido-único. Com efeito, o PAIGC, vencedor das primeiras eleições legislativas democráticas, 
enfrentou, internamente, uma oposição entre o então Presidente do Partido e da República e o então 
Secretário Nacional da mesma força partidária.  
Neste sentido a análise de FAFALI KOUDAWO, “Governação, guerra e paz: O caso da Guiné-Bissau e o 
exemplo de Cabo-Verde”, in Revista Direito e Cidadania, Ano IV, n.ºs 12/13, Mar.-Dez., 2001”, p 267: 
“Vários exemplos ilustram a agudização deste conflito. Em 1994, na sequência da vitória do PAIGC nas 
primeiras eleições pluralistas, a escolha do Primeiro Ministro originou um braço de ferro entre o 
Presidente do Partido e o Secretário Nacional. Prevalecendo-se de um papel determinante na vitória do 
partido, o Secretário Nacional reclamou para si o posto de Primeiro Ministro, enquanto o Presidente 
queria nomear para esta função uma pessoa da sua confiança. A contenda que se seguiu a esta oposição 
durou três meses e acabou com o triunfo do Secretário Nacional que soube mobilizar, a favor da sua 
causa, as forças da base do PAIGC… Este confronto, resolvido não através dos meios tradicionais de 
solução das disputas, mas mediante uma votação cujos resultados foram humilhantes para o Presidente do 
Partido e da Republica, teve por consequência obstruir as vias de procura do consenso no quadro do 
sistema informal de gestão do país, ou seja, os canais do Estado informal. 
(…). O Governo, formado pelo Primeiro Ministro escolhido contra a vontade do Presidente, teve que 
enfrentar uma persistente hostilidade deste e uma activa resistência de uma parte da maioria parlamentar, 
fiel ao Presidente. Na realidade, depois de ter dividido o partido no poder, o confronto deslocou-se para 
um novo fórum: o poder executivo. Este confronto culminou com a demissão do Governo pelo 
Presidente, no termo de dois anos e meio de um intenso grande mal-estar político …)”. Para mais 
desenvolvimentos vide o autor e obra. 
148 A propósito da tomada de medidas para corrigir situações anteriores, escreve F. A. HAYEK, “Law, 
Legislation and Liberty”, Vol. I, Rules and order, Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 1973, p 
59: “The contention often advanced that certain political measures were inevitable has a curious double 
aspect. With regard to developments that are approved by those who employ this argument, it is readily 
accepted and used justification of the actions. But when developments take an undesirable turn, the 
suggestion that this is not the effect of circumstances beyond our control, but the necessary consequence 
of our earlier decisions, is rejected with scorn” 
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como também ética: um compromisso de natureza ética149, que atende os 
mais desfavorecidos e vulneráveis e os incapazes de manterem a sua 
sobrevivência e vida condigna. Esta solidariedade social seria uma forma 
de promover o desenvolvimento integral e valioso da pessoa humana. 
 
 
Secção IV. mundialização das economias e ajustamento estrutural 
  
Estes dois temas, mundialização das economias e ajustamento estrutural, 
encontram um ponto comum, no nosso debate, por partilharem as mesmas 

                                                 
149 É questionável (porque desfasada? porque inadvertida? porque sugere a relação com a religião, a 
cultura, a consciência individual, desde logo peca pela sua subjectividade, porque carece de 
cientificidade?, etc) qualquer reflexão baseada em critérios éticos.  
Mas, por outro lado, os homens, a sua organização em modelos de sociedades estatais, reflecte de certa 
forma uma dimensão ética e social. Este aspecto introduz um elemento novo intrínseco: a sua 
administração, ou seja a operacionalização da sociedade. Uma das suas projecções, entre outras, está nos 
critérios de decisão financeira com vista a atingir os fins da colectividade na perspectiva de uma paz 
social.  
A amplitude e a complexidade deste processo implicam, também, uma dimensão ética. Cabendo ao 
Estado garantir a justiça, a igualdade, a segurança, a protecção social, por intermédio de políticas 
redistributivas, a determinação dos fins (infinitos) e a maximização dos meios (finitos ou escassos) 
envolvem uma complexidade de operações tendentes à prossecução do interesse da colectividade. Isso é 
importante e sugere uma utilização óptima dos meios económico-financeiros (conseguidos através das 
finanças públicas). A relação entre as receitas públicas e despesas públicas constitui uma indicação da 
gestão desses meios, que devem ser proporcionais aos fins visados. 
Para isso a conceptualização de um conjunto de sistemas, métodos, estruturas, instrumentos e processo de 
decisões: as instituições financeiras em geral. Elas implicam a definição dos fins, de um lado, e a 
harmonização dos meios, de outro, respectivamente a resposta as questões quais? e porquê?, o que 
implica, na realidade, uma actuação não apenas dentro dos parâmetros legais e económicos (os três “e‘s”, 
a economia, a eficácia e a eficiência), tal como obriga o artigo 19.º da LEOGE, mas também ético (a 
justiça, a equidade, a honestidade). 
Como se sabe, a administração directa não constitui uma única dimensão da actuação do Estado. Ela 
assume igualmente a forma indirecta: a concessão de gestão, as privatizações, as parcerias público-
privadas, etc, formas de administração e de gestão da res publica que obrigam a outras análises.  
Em tudo isso a importância do controlo democrático exercido pelos cidadãos, os únicos beneficiários da 
actuação pública, em diversas instâncias. Poder-se-ia dizer que esta é uma das componentes do próprio 
Estado de Direito democrático. 
A questão ética serve, de igual modo, para questionar o cumprimento de disposições constitucionais tal 
como formulados inequivocamente pela Lei Fundamental, não obstante os mecanismos nela previstos 
para o questionamento de soluções fabricadas apenas no intuito de permanecer no poder. Nas nossas 
democracias os Presidentes da República são tentados a “revogarem” por intermédio de subterfúgios, as 
normas constitucionais para se candidatarem a mais mandatos: a alteração de regras de jogo para 
benefício próprio. 
O assunto conta com muitos contributos dos mais diversos ângulos de estudos, entre outros, ANTÓNIO 
BRAZ TEIXEIRA, Sentido e valor do direito, Introdução à Filosofia Jurídica, Imprensa Nacional, 
Estudos Gerais, Série Universitária, Maia, 1990; JOÃO LOPES ALVES, Ética e Contrato Social, 
(Estudos), Edições Colibri, Fórum de Ideias, Lisboa, 2005; JOÃO LOPES ALVES, O estado da razão, 
passim; EDMUNDO BALSEMÃO PIRES, Povo, eticidade e razão, Contributos para o estudo da 
Filosofia Política de Hegel, Vol. I e Vol. II, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Estudos Gerais, Série 
Universitária, Lisboa, 2006; LUÍS MIGUEL PEREIRA SOARES, A ética na Administração Pública, 
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 2006, bem 
como autores citados; STEPHEN HOLMES and CASS R. SUNSTEIN, The cost of rights, Why liberty 
depends on taxes, pp 14 e ss; LAW, MORALITY AND RIGHTS, Edited by M. A. Stewart, Department 
of Philosophy, University of Lancaster, D. Reidel Publishing Company, Royal Institute of Philosophy 
Conferences, Volume 1979; N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 537-566. 
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preocupações no concerto das Nações: as desenvolvidas e vanguardas da 
mundialização e as menos desenvolvidas e situadas na periferia ou à 
margem, portanto, objecto de ajustamento estrutural, para ter acesso aos 
benefícios das economias integradas na aldeia global ou mundial. Disso 
vamos dar conta seguidamente em três momentos, abordando 
sucessivamente a mundialização das economias, um problema da aldeia 
global, o ajustamento estrutural, uma ‘necessidade imposta’ como condição 
da efectiva participação nessa mesma aldeia e, por fim, a articulação entre 
estas realidades mundiais e nacionais, contanto que apesar de estas últimas 
apresentarem díspares, têm em comum a intervenção das organizações 
económicas e financeiras de cariz neoliberal. E os seus efeitos sobre as 
relações sociais são perniciosos para os países menos desenvolvidos.  
 
Mas, antes de mais, convém sublinhar que as sociedades africanas viveram, 
no passado, fechadas sob si mesmas. As suas economias serviram 
basicamente para sustentar as famílias até o contacto que os colonizadores 
que privilegiavam as culturas de exportação. Os interesses dos autóctones e 
destes permitiram a conciliação de economias de subsistência com a 
economia de exportação.  
No presente, ainda se conciliam as duas perspectivas de economia, a de 
subsistência alimentar e a constituição de excedentes que servem de 
impulsionador de outros sectores150. Em resultado, não raras vezes, esta 
estratégia conduziu ao défice alimentar, por se sacrificar as culturas 
alimentares destinadas à subsistência das populações, provocando 
desigualdades sociais151.  
Como se sabe, as relações económicas entre as Nações e os povos datam de 
milhares de anos, como indicam os primeiros vestígios. Mas de modo mais 

                                                 
150 Esta análise é igualmente feita por ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, p 165. 
151 A pensar neste objectivo, como forma de ultrapassar o dilema de “desenvolver a produção sem 
provocar as desigualdades” o ex-Presidente Tanzaniano, Nyerere, concebeu (a partir da Declaração de 
Arusha, 1967) o projecto de “aldeias Ujamaas” – com origem na expressão local UJAMAA, que se pensa 
significar família africana tradicional – com “princípios ideológicos e organizativos” conducentes à 
“sociedade socialista na versão do socialismo africano”, o mesmo é dizer “edificar uma sociedade 
moderna a partir das economias e das estruturas tradicionais”, numa primeira fase, e posteriormente 
“transformar as economias domésticas numa economia nacional” – o que pressuporia a perda da 
autonomia local – cujas funções são as seguintes: “Preservar, melhorando, a democracia popular; 
Desenvolver o campo contando com as próprias forças; Produzir colectivamente e distribuir o produto de 
forma igualitária.”  
Este projecto de concentração da população camponesa tanzaniana, com vista á produção local autónoma, 
cabendo ao Estado as funções de apoio, acabou por produzir resultados não satisfatórios, em virtude, 
nomeadamente da excessiva autoridade estatal, violência e burocratização do processo, para além de 
ignorar a componente local.  
Um processo similar foi aplicado em Moçambique, com resultados mais ou menos próximos. 
Para mais desenvolvimentos vide ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, pp 167 e ss. 
Vide também BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et 
politique mondial”, pp 217 e ss. 
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significativo, é a partir do ideal cosmopolita da existência de uma world 
economy152, cujo início está ligada a procura da helenização do mundo e 
sua transformação numa única polis ou cosmopolita, com as trocas 
comerciais a ganharem a importância hoje conhecida. A descoberta de 
novas rotas no século XIV fez perder a influência do Mediterrâneo a favor 
do Oceano Atlântico. O comércio de escravo e a povoação do continente 
norte e sul-americano, o Novo Mundo, formava-se como um produto da 
globalização à escala planetária, que norteou as grandes navegações, a 
partir dos séculos XV e XVI, e esteve, durante os séculos XVII a XIX, na 
origem de pensamento económico liberal, com as suas leis económicas 
universais e intemporais.  
Os movimentos migratórios de famílias inteiras e depois de indivíduos para 
um novo destino (das ilhas britânicas para a América de Norte; dos judeus, 
com o holocausto, já no último século), ainda durante o século XIX. Nem a 
crise de 1929 desvaneceu este processo, sem embargo da quebra do 
comércio internacional. Mas, entretanto, a superação das barreiras 
geográficas nacionais foi esfriada com o advento e fim da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) e período da guerra fria.  
Um maior realce deve conferir-se aos processos integracionistas ocorridos 
no século XX entre os Estados-nacionais. Com efeito, a década cinquenta 
inicia um percurso da história das Nações que marca a integração das 
economias nos vários quadrantes do globo. As entidades supranacionais (de 
índole política e económica) proliferam-se nas regiões e no mundo a 
procura de constituição de espaços de influências políticas e de mercados 
únicos. Exemplifica-se a constituição da então OUA (hoje, UA), o Grupo 

                                                 
152 Para FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 10: 
“(…) a globalização é um fenómeno omniabrangente e com ramificações em todas as esferas da vida 
social,…” Vide a síntese da economia mundial desde o século XIV (na antiguidade cartaginesa ou 
romana), passando por Sismonde di Sismondi até à actualidade nos mesmos autores e obra, pp 14-27. 
Segundo ANTÓNIO JOSÉ CARDÃO MACHADO, “A economia da pobreza e o desenvolvimento 
económico”, in Estudos Políticos e Sociais, Revista trimestral do Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, Vol. XXII, n.ºs 1-4, Lisboa, 2000, p 165, “O termo globalização foi usado, pela primeira vez, 
num artigo de Theodore Levit, publicado na Harvard Business Review, em 1983,…” 
No concernente ao seu conteúdo EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, Economia Internacional, 5ª 
Edição, Revista e Actualizada, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1998, p 582, 
afirma que “O termo globalização é utilizado de duas maneiras diferentes em política económica. Umas 
vezes tem sido aplicado na acepção do abaixamento multilateral dos entraves políticos à livre circulação 
de bens e serviços entre os países e regiões.  
A outra acepção em que tem sido aplicado o termo globalização e que é a mais correcta, é a de considerá-
lo como o crescimento da actividade económica para além das fronteiras políticas, regionais e nacionais, 
em que diversos actores – empresas, bancos, pessoas singulares – se espraiam nas trocas e nos 
investimentos, onde se incluem os movimentos migratórios, em busca de lucros e estimulados pela 
concorrência. Assim, a globalização pode ser vista como um processo centrífugo e como um processo 
microeconómico.” (Itálicos no original). 
Sobre o ponto de vista africano, “la mondialisation”, segundo JOSEPH KI-ZERBO, À qunad l’Afrique?, 
p 19, “est l’aboutissement logique du système capitaliste de production. Celui-ci a atteint un seuil à partir 
duquel il doit nécessairement prendre des dimensions planétaires – ou disparaître. Les concepts de 
compétitive et de rentabilité aboutissent à une sorte de darwinisme économique. Résultat : seuls les plus 
adaptés – the fittest, comme disent les Anglais – survivront.” 
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dos Não Alinhados e então CEE, UMOA/UEMOA, CEDEAO e 
MERCOSUL, respectivamente.  
Em particular, a integração das economias, em termos muito simplificado, 
sugere que as economias nacionais sejam transformadas em espaços 
económicos de âmbito mais alargado, mas limitado a áreas geográficas 
específicas, e, por sua vez, esses mesmos espaços – bem como as suas 
economias – ‘diluem-se’ numa economia ainda mais ampla e abrangente, a 
mundial. Esta concepção optimista153 da ‘unicidade de comandos’ da 
economia depende, entre outros, dos modelos de integração, dos 
pressupostos e estratégias de integração regional e mundial, das estruturas 
económicas nacionais e dos problemas estruturais e/ou conjunturais que as 
afectam, em conjunto ou em separado.    
Ora, são estes últimos que impendem a (plena) inserção das economias 
domésticas na economia mundial. A inadequação das suas instituições e 
estruturas sociais e económicas são tidas como um factor de 
disfuncionalidades e de bloqueio a efectiva participação nos ganhos da 
world economy. Por razões de justiça e de equidade no comércio mundial 
devem ser corrigidos os desequilíbrios que afectam essas economias. 
Assim o surgimento de programas de ajustamento estrutural154.   
 
A começar pela mundialização ou globalização das economias, ela 
identifica-se com a integração das economias nacionais, numa única de 
âmbito global. Entre outras acepções, ela pode configurar tanto um 
‘processo’ como uma ‘situação’ na opinião sintetizada de BELA 
BALASSA155, para significar, respectivamente a necessidade de medidas 
abolicionistas de discriminações entre as economias que se integram ou 
ausências de discriminações entre as mesmas. Para quem perfilha a tese de, 
por esta forma de integração, as economias nacionais têm oportunidade de 
crescimento, ela é concebida em termos de uma maior dimensão espacial 
                                                 
153 A aldeia global congrega sociedades e economias com diferentes estágios de desenvolvimento social e 
económico. Umas mais desenvolvidas e outras menos. A sua inserção na economia global divide duas 
visões: a pessimista e a optimista. A primeira sustenta a sua tese nos seguintes: aumento rápido da 
população em certas regiões do planeta, nomeadamente na África negra; agravamento dos problemas 
económicos e sociais nas sociedades dominadas por população idosa; crescimento rápido das economias 
desenvolvidas e estagnação das menos desenvolvidas; acentuamento de fosso entre ricos e pobres; 
ameaça da degradação ambiental; agravamento da tendência emigratória, conflitos e tensões sociais, 
violência e criminalidade, entre outros. A segunda centra a sua atenção nomeadamente nas reformas 
económicas e o seu impacto na melhoria das condições de vida das populações; aumento da taxa de 
crescimento da alfabetização e melhoria da assistência médica nas regiões menos desenvolvidas; 
progressivo melhoramento da condição feminina; extensão da democracia; descentralização do poder e 
participação dos cidadãos na tomada de decisões.    
Sobre estas visões, vide, entre outros, ALLEN HAMMOND, Quel monde pour demain?, pp 319-322.  
154 Para uma leitura crítica desses programas cfr., entre outros, GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento 
estrutural ao respeito dos direitos humanos” pp 123-147. Vide ainda DR. PAUL K. FOKAM, Misère 
galopante du Sud, complicité du Nord, pp 33-40.  
155 Teoria da integração económica, (Título original: The theory of economic integration), Tradução de 
Maria Filipa Gonçalves, Maria Elisa Ferreira, Revisão de João da Silva Lopes, 3ª Edição, Colecção 
«Estudos de Economia Moderna», Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1982, p 12. 
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da economia para o desenvolvimento de novas unidades industriais. Uma 
visão que assenta na economia de escala. De igual modo nessa mesma tese 
a sustentação do reforço do poder negocial e da redução da vulnerabilidade 
das economias integradas face ao exterior. Nessa linha, por exemplo, os 
modelos europeu e norte-americanos das suas economias156 impostos, por 
‘encomenda’, ou seja um decalque ou copier-coller para as economias em 
desenvolvimento.  
A integração das várias economias nacionais, com vista a consecução de 
objectivos comuns, parece privilegiar a equidade e justiça social. Ela tem a 
virtude de consolidar, progressivamente, a democracia e a economia de 
mercado, apesar dos sobressaltos de algumas economias integradas e 
convulsões políticas e militares que dominam a zona oeste-africana do 
continente. 
A nossa visão insere-se dentro de uma realidade lógica constituída pela 
inevitabilidade(?) da globalização e integração das economias. A (nova) 
ordem mundial sustenta-se sob diferentes ângulos, quer político, quer 
económico – a que se acresce a globalização da circulação da informação, 
apanágio de sociedades desenvolvidas técnica e tecnologicamente. Logo, 
deve ser configurada de acordo com os padrões de uma racionalidade ética 
e solidária, para atingir todos os cidadãos da aldeia global. 
 
Independentemente das suas preocupações centrais, a integração das 
economias pode ser feita quer por via do retorno aos ideais do laisser faire, 
laisser passer, orientada para a eliminação das restrições às trocas 
comerciais, quer do comércio inter-Estados e dominação dos seus planos 
económicos, mas sem quaisquer desmantelamentos de obstáculos 
aduaneiros. Estas ideias correspondem a sociedade democráticas, 
dominadas por regras de mercado livre, ou a sociedades não democráticas 
ou dirigistas, dominadas pela (intensa) intervenção dos poderes públicos157.  
É importante notar que este processo, no concernente às políticas de 
liberalização comercial, uma das suas vertentes, tem as suas bases na 
supressão dos obstáculos ao comércio, mormente a redução de direitos 
aduaneiros e restrições quantitativas nas trocas comerciais entre as 
economias nacionais, regionais e internacionais. Os seus custos e 
benefícios são analisados e avaliados de forma global e não limitada 
parcialmente ao sector da economia isenta de barreiras. Ou seja, por outras 

                                                 
156 Estas seriam as bases para a integração das economias subdesenvolvidas, todas elas traduções da tese 
que encontra na integração dessas economias uma oportunidade para o desenvolvimento. Vide sobre o 
assunto BELA BALASSA, Teoria da integração económica, pp 18-19. 
157 Neste sentido BELAS BALASSA, Teoria da integração económica, pp 20-10. 
Na verdade estes dois modelos de integração das economias são intrínsecas às economias de tipo liberal e 
de tipo da direcção central, de tendência dirigista ou marxista-leninista.  
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palavras, a liberalização económica tem efeitos no bem-estar158 dos 
cidadãos devido à necessidade de uma nova afectação de recursos a ela 
associada. Nesta óptica o problema coloca-se em três perspectivas: a do 
modo como se realiza a liberalização, a das políticas complementares 
aprovadas em consequência e a do correcto funcionamento dos mercados, 
condição sine qua non de sucesso159.  
A conjuntura económica internacional, marcada por prosperidade 
económica ou crescimento económico, ficou conhecida como os “trinta 
gloriosos”160 ou decénios de crescimento, acompanhado de uma 

                                                 
158 Na verdade qualquer economia, independentemente do seu grau de desenvolvimento, pretende 
fundamentalmente atingir um nível satisfatório ou desejável de bem-estar. Este nível determinará a 
avaliação positiva da integração das economias. Mas, apesar de tudo, a dificuldade de lidar com este 
conceito económico inviabiliza qualquer referência da integração económica a formulação de Pigou, 
passível de ser entendida, noutra formulação, como bem-estar potencial ou probabilidade (equivalente a 
hipótese ou situação hipotética) de melhoria do bem-estar de todos ou de não prejuízo de ninguém. Uma 
hipótese de compensação realizável no domínio político. Veja-se a intervenção na economia visando a 
qualificação profissional da mão de obra para o mercado de emprego.  
Vide para mais desenvolvimentos desta perspectiva BELAS BALASSA, Teoria da integração económica, 
pp 26-30.  
159 Com efeito a teorização da liberalização económica não se compadece com as distorções, porquanto 
elas não conduzem a escolhas óptimas. Daí em vez de as introduzir elas devem ser enfrentadas, no sentido 
da sua eliminação. Os economistas clássicos como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill 
demonstraram que a eliminação das barreiras comerciais gera aumento de bem-estar entre os indivíduos e 
entre as Nações. Nesta linha a construção, igualmente, de Paul Samuelson.  
Os benefícios da liberalização do comércio estão ligados às vantagens comparativas (dependentes da 
especialização e divisão internacional de trabalho), à produtividade dos factores de produção (traduzida 
na possibilidade de extensão da produção a uma vastidão de mercados, gerando economia de escala, 
maior pressão competitiva e maior circulação de conhecimento) e à redução de isolamento entre os povos 
e Nações e suas incidências indirectas sobre a economia. 
Vide para mais desenvolvimentos FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, pp 33 e ss. 
As vantagens comparativas concebidas em função de dotações de factores de produção de cada Nação – a 
que se alia a sua manutenção permanente sem alteração, o mesmo é dizer constante – explicam a 
rendibilidade de produção de acordo com a maior quantidade disponível dos recursos e os seus valores 
relativos. Na sua linha a divisão internacional de trabalho determinaria que cada Nação explora melhor os 
seus recursos próprios. 
Algumas críticas são apontadas por RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 75-77. A circunstância de as 
trocas internacionais assentar na lógica de dotação de factores de produção faz com que, para além de 
serem constantes, dependem da reduzida ou nula deslocação destes (contrariamente à extrema mobilidade 
do capital financeiro e a sua distribuição depende da sua própria capacidade de mobilidade); a existência 
de empresas transnacionais não corrobora a ideia da troca internacional, uma vez que, para essas mesmas, 
ela processa-se no seio de um grupo de empresas ou entre elas e os seus estabelecimentos, que se 
localizam no estrangeiro e, por isso mesmo, somente parte reduzida dessas transacções verifica-se na 
realidade económica; a especialização internacional dada pelas vantagens comparativas perde os seus 
fundamentos, na medida em que, por vezes, são de difícil distinção os países de exportação e de 
importação e, desde logo, o problema de equilíbrio das balanças comerciais, sem contar com o acesso à 
técnica e à tecnologia.    
Para uma síntese das razões de trocas na teoria do comércio internacional, vide, entre outros, EDUARDO 
RAPOSO DE MEDEIROS, Economia Internacional, pp 31 e ss. Ainda MANUEL CARLOS LOPES 
PORTO, Lições de teoria da integração e políticas comunitárias, 1.º Vol., O comércio e as restrições ao 
comércio, Livraria Almedina, Coimbra, 1991. 
160 Coincide com o período de tempo que vai da pós Segunda Guerra Mundial até depois da crise de 
petróleo de 1972, ou seja 1945-1975, e marca as vagas sucessivas de melhores performances económicas 
dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão e igualmente das novas economias industrializadas 
que despontavam na Europa do Sul e Ásia.  
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redistribuição que fez regredir o ritmo da pobreza161 que, em consequência, 
criou nos economistas e políticos a ilusão do fim dos males que afecta a 
humanidade. O crescimento da produção162 e dos rendimentos permite uma 
modificação da repartição mais equitativa, pela transferência pública, que 
terá os seus reflexos nos sistemas de educação, saúde, encargos familiares, 
desemprego e reforma, como convém ao Estado-Providência.  
A produção mundial nos últimos anos apresenta uma variação de 
crescimento pouco significativa. O mesmo se diga em relação às 
transacções comerciais163. A dura realidade das economias modernas 
marcada mais pela agravação do que atenuação das disparidade dos níveis 
de vida – produção excessiva e crescimento rápido para uns e escassez de 
géneros alimentícios164 e desenvolvimento lento para outros, a que se 
acresce a escandalosa, desproporcional e revoltante posse de riqueza e 
exercício de poder –, é uma pequena amostra dos conflitos sociais que 
propagam em dimensões mundiais165.      

                                                                                                                                               
Uma das suas aquisições está na contribuição para a génese do Estado-Providência, permitindo uma 
melhor repartição dos rendimentos pelo mesmo. Do mesmo modo que o período da estagnação e das 
persistentes crises económicas dos últimos anos questiona a validade da sua manutenção. 
Sobre o assunto, entre outros, cfr. PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, 
p 418.  
161 O crescimento ou expansão da economia que se reflecte no melhoramento do nível de vida dos 
indivíduos, medido pelo PIB por habitante, que permite a eliminação da pobreza, conforme sustenta 
JACQUES LECAILLON, Introduction générale à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
CONTEMPORAINS, p 11.   
162 O crescimento económico pode ter consequências perversas quando, por exemplo, o aumento da 
produção é devido ao aumento de jornadas de trabalho ou agravamento das condições de trabalho. Nestas 
situações não se verifica nenhuma melhoria real do bem-estar. Igualmente o mesmo acontece quando este 
aumento é devido a uma expansão das despesas públicas, sem alterações no domínio da produção e 
consumo de bens.  
Cfr. JACQUES LECAILLON, Introduction générale à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX CONTEMPORAINS, p 13.  
163 Vide as estatísticas, entre outros, em RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, passim. 
164 O aumento generalizado dos preços dos produtos de primeira necessidade, entre outros, estará na 
origem de uma acentuada degradação dos níveis de vida das populações dos países menos desenvolvidos. 
A fraca produção mundial em comparação com os altos níveis de consumo registado no presente, 
sobretudo de cereais, está a mobilizar os esforços da comunidade internacional em geral. Assim, por 
exemplo a Declaração, pela ONU, do ano de 2008 o Ano Internacional da Batata, conforme Resolução n.º 
60/191, de 22 de Dezembro de 2005. Esta mesma preocupação esteve na origem da Declaração do ano de 
2004 como Ano Internacional do Arroz (Resolução n.º 162, de 16 de Dezembro de 2002), uma reedição 
de 1966.   
A generalização desta situação está a influenciar negativamente às acções destinadas ao combate à 
pobreza, à exclusão social e às doenças ligadas à fome e à má nutrição que flagelam milhões de vidas 
humanas nesses mesmos países. 
165 Neste contexto, nem os documentos internacionais – estão nesta linha a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Civis e Culturais (recebido 
formalmente na nossa ordem jurídica pela Resolução n.º 3/1992, do Conselho de Estado, publicada em 
Suplemento ao BO n.º 4, de 29 de Janeiro, que ratifica este instrumento internacional de protecção dos 
direitos humanos) e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, também conhecida por Carta 
de Banjul, donde se retiram os sistemas globais e regionais de protecção dos direitos humanos – de maior 
relevo que reconhecem o direito à segurança social como um direito das pessoas físicas que constituem a 
sociedade civilizada conseguem amenizar a realidade que atormenta as presentes civilizações. 
A universalização dos direitos humanos é uma das preocupações das Nações Unidas, tal como 
manifestada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Hoje, adquire maior consistência, 
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A alta produção da economia internacional não significava necessariamente 
uma “amélioration actuelle du bien-être social”166 na perspectiva paretiana. 
O optimismo dos economistas e políticos desmoronou-se com a conjuntura 
desfavorável, a partir dos anos de 1970 (e agrava-se, na actualidade, a 
ponto de resultar numa grande crise financeira mundial, sem precedentes 
no pós Segunda Guerra Mundial) e o ressurgimento da “grande pauvreté”, 
conforme JEAN-JACQUES DUPEYROUX167 e as formas de exclusão 
social.  
O século XX foi marcado, durante um largo período, no domínio da 
globalização económica, por uma luta intensa em ordem a uma hegemonia 
de uma potência económica. A tentativa de polarização da economia 
mundial reflecte uma tensão entre duas formas de ordenação económica, a 
capitalista e a socialista. O final do mesmo século marcou a insubsistência 
dessa mesma polarização, pondo fim a existência de blocos de países cujas 
afinidades eram principalmente político-ideológica e político-económica.  
A unipolarização e hegemonia do liberalismo político e da economia de 
mercado tendencialmente conciliam as Nações num projecto comum de 
integração económica, ultrapassada a polaridade ocidente/leste, própria da 
confrontação ideológica do século passado. Sem embargo, a superveniência 
de um mundo unipolar não se afigura uma certeza, porquanto tal 

                                                                                                                                               
sobretudo com a Declaração da II Conferência Mundial dos Direitos Humanos, Viena, 1993 (marca a 
consagração da universalidade dos direitos humanos tal como reconhecidos pelos 180 Estados membros 
das Nações Unidas, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, no ano de 
1993), em que são temas principais a pobreza, a democracia e os instrumentos legais e jurídicos de 
efectivação dos direitos humanos.  
Sobre esta temática vide AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, pp 160-162.  
Esta nova universalização dos direitos humanos consagra a sua atenção ao homem, uma subjectividade 
que tem intrínseca uma tripla titularidade e dimensão de direitos que deve ser positivada, enquanto: 
género humano, individuo e cidadão de um país, independentemente do seu nível de desenvolvimento. O 
importante, neste exercício, é a condição da pessoa que pertence ao género humano. É essa qualidade que 
deve ser universalizada.   
Numa outra perspectiva contam-se documentos internacionais de natureza sectorial, produzidos no 
âmbito das organizações integrantes das Nações Unidas. Em especial a Organização Internacional do 
Trabalho, de representação tripartida, agrupando governos, patronatos e sindicatos, no intuito do diálogo 
social e negociações colectivas. A sua importância revela-se no domínio dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores, pela sua capacidade de apresentar propostas sociais adequadas à mundialização das 
economias.  
Vide neste sentido BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, in Droit Social, n.º 1, Janvier 2008, p 83, apresenta «l’OIT comme l’institution 
potentiellement capable de proposer une réponse social à mondialisation.» 

166 Segundo Vilfredo Pareto a melhoria do bem-estar social supõe não somente a melhoria da situação de 
uns, mas que esta não implica a deterioração da situação dos outros indivíduos. O crescimento e o 
progresso técnico criam novas oportunidades de emprego e geram rendimentos suplementares e, 
igualmente, podem fazer desaparecer outros empregos e exigir reconversão. Assim, o crescimento 
económico pode permitir um melhoramento potencial do bem-estar social se os ganhos dos beneficiários 
excederem as perdas das vítimas que serão indemnizadas: uma melhoria efectiva.  
Vide sobre o assunto a nossa tese de mestrado, pp 459 e ss e bibliografia citada (principalmente JORGE 
COSTA SANTOS, Bem-estar social e decisão financeira, Livraria Almedina, Coimbra, 1993), bem como 
JACQUES LECAILLON, Introduction générale à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
CONTEMPORAINS, pp 12-13.  
167 Droit de la Sécurité Social, 13e. Édition, p 192.  
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interpretação obrigaria a um juízo que admite aceitação irrestrita do 
arquétipo de sucesso económico moldado pelos países desenvolvidos.  
A prática do comércio mundial demonstrou a existência de uma economia 
repartida em dois mundos. Um situado no hemisfério ocidental ou norte, 
constituído por países industrializados com notáveis indicadores sociais, 
onde o discurso comum dominador identifica-se com a abertura dos 
mercados, para garantir posições privilegiadas as suas empresas 
duplamente subsidiadas168. Outro renegado no hemisfério sul, onde a 
pobreza e a miséria coabitam e convivem com a exclusão, os conflitos 
sociais e militares e atrasos tecnológicos.  
A hegemonia dos Estados ou de potenciais mundiais (rectius sensu 
superpotências) está a centrar ou transformar a globalização 
tendencialmente para a consolidação da regionalização ou reforço das suas 
posições no mundo global. A partir delas multiplicam-se as estratégias de 
grupos de Estados ou suas uniões em desfavor de outros com os quais não 
partilham os mesmos ‘espaços’ geográficos, económicos, interesses geo-
estratégicos169 ou ainda ideológicas170.   
O esbatimento das barreiras entre as diferentes Nações rumo à criação de 
espaços económicos (e comerciais) mais amplos ganha cada vez mais 
efectividade. Trata-se de um dos acontecimentos mais profundos da 
história da humanidade, através do qual se procurou “lançar fundações de 
uma nova comunidade global supranacional”171. Esta “comunidade global” 

                                                 
168 São os casos das empresas europeias subsidiadas pelos seus Estados e a própria União Europeia, numa 
linha de orientação política que procura monopolizar o mercado mundial de produção de bens e serviços, 
contrariamente o discurso oficial de livre concorrência entre os sujeitos económicos, e a bondade da 
estabilização dos preços que subjaz as políticas económicas dos países desenvolvidos.  
169 À parte as zonas de integração económica regionais, as estratégias mundiais facilitaram a constituição 
de grupos ou directórios de países que pretendem imprimir dinâmicas às economias mundiais, mesmo que 
isso significasse a imposição da sua visão do mundo às outras sociedades e economias. São os casos do 
grupo que defendem a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas quanto aos lugares de 
membros permanentes (G 4, Alemanha, Brasil, Índia e Japão), o grupo dos mais industrializados e 
desenvolvidos economicamente (G7 ou G8, integra a Rússia, uma iniciativa do então Presidente francês 
Valéry Giscard d’Éstaing, em 1975), grupos das mais importantes economias mundiais, fundado em 
1964, com o objectivo de obtenção de empréstimos suplementares em caso de insuficiência dos recursos 
do FMI para as necessidades do país (G 10), o grupo ou movimento dos Não-Alinhados, integra países da 
África, América do Norte, América do Sul e Ásia, criado em 1958, com o objectivo comum de 
crescimento económico e prosperidade (G 15), e o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, entre outros.  
170 O problema está circunscrito às reformas das instituições da globalização. Uma questão unanimemente 
aceite pelos políticos e estudiosos das mesmas. São várias as propostas neste sentido. Particularmente as 
reflexões em relação ao FMI feitas por JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, pp 
263-270. 
171 FREDERIK DE KLERK “Prioridades globais após 11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes 
numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Colecção Nova 
Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, p 104.  
Não é pacífica na doutrina o tratamento do assunto relativo à natureza supranacional dessas organizações. 
A partir dos Tratados constitutivos estas organizações são fundadas com pretensão de perenizar no tempo. 
Deambulando entre a tese federalista, a das organizações de integração, a das organizações 
supranacionais e a das organizações interestaduais, a construção da União Europeia, a partir das 
Comunidades Europeias, mereceu todas estas leituras focalizadas num ou noutro aspecto de particular 
relevância jurídica ou ideológica.  
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seria criada pelos Estados nacionais, para com eles partilhar as suas 
principais características: a democracia e a participação activa dos 
cidadãos. Mas infelizmente172 os denominados Estados supranacionais 
dispõem de aparelhos, redes de influência e meios de acção, em que 
avultam o BM, o FMI, a OCDE e a OMC173, que privilegiam o aspecto 
meramente económico: acordos de supressão dos obstáculos às trocas e 
institucionalização de mecanismos de interpenetração e interdependência174 
das suas economias, numa lógica de alienação da soberania económica, e 
também monetária (e ainda política, quiçá!), em favor de estruturas de 
âmbito supranacional, de cooperação para o desenvolvimento175. O mesmo 
é dizer que os Estados supranacionais (e as suas organizações) não se 
baseiam em nenhuma sociedade, tal como a conhecemos tradicionalmente. 
O seu principal papel está concentrado mais no controlo das empresas 
multinacionais e dos mercados financeiros, que actuam longe de qualquer 

                                                                                                                                               
Sobre o assunto vide JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, I Vol., O Direito Institucional, 
7ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1995, pp 557 e ss. O autor defende a tese das 
organizações interestaduais a partir da análise dos seguintes elementos: a natureza jurídica das atribuições 
das mesmas, os seus poderes quanto à sua extensão e à sua natureza, o grau de dependência ou de 
autonomia do processo decisional, o tipo de relações (superioridade ou subordinação) entre a ordem 
jurídica comunitária e as ordens jurídicas nacionais. Vide os desenvolvimentos destes aspectos nas pp 560 
e ss.  
172 As organizações internacionais liberais padecem de muitos males, entre os quais o distanciamento e 
excessiva independência em relação aos Estados que as criaram e contribuem financeiramente para a 
prossecução dos seus objectivos. Fechadas nas suas estruturas internas, elas não se comuniquem com os 
Estados e suas sociedades. Estes não possuem sobre elas nenhum poder de fiscalização ou controlo. 
Concebidas como instrumentos de solidariedade internacional, estas organizações deviam orientar-se em 
dois objectivos: estabilidade económica, financeira e comercial global. Assim, elas desempenhariam um 
importante papel de catalisador político no seio dos Estados.  
Vide algumas considerações em torno destas temáticas em FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 49.   
173 Neste sentido alguma aproximação da definição da globalização segundo FREDERICO BONGALIA e 
ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 12: “Uma forma complementar para definir 
a globalização faz referência à crescente intrusão de instâncias multinacionais (normas, acordos e 
instituições) no processo de formação das políticas públicas em âmbitos como o comércio, a agricultura e 
o desenvolvimento. Fundamental nesta acepção, embora muitas vezes não explicitada, é a convicção de 
que à transferência de competências do estado-nação para instâncias supranacionais corresponda a 
imposição de uma agenda «neo-liberal».” 
Segundo CARLOS ZORRINHO, “O regresso do socialismo”, p 27: “O neoliberalismo conduziu à 
instalação de uma panóplia de reguladores globais dos seus interesses. O Fundo Monetário Internacional, 
a Organização Mundial do Comércio e, em certa medida, a própria Organização das Nações Unidas têm 
desempenhado com êxito essa função.” 
Para uma leitura da crise multilateral comercial, vide, entre outros, ANTÓNIO COVAS, Política agrícola 
e Desenvolvimento rural – Temas e Problemas, Edições Colibri, Lda., Lisboa, 2004, pp 182-185. 
174 Uma realidade cimentada com a integração das economias nacionais. Assim qualquer alteração num 
dos principais indicadores económicos (como por exemplo os preços, o rendimento, os impostos, o 
crédito, inflação, recessão e deflação) numa economia reflecte-se em todas as outras. Para evitar tais 
repercussões os Estados membros concertam as suas acções, tanto do domínio monetário como 
orçamental e fiscal. 
Vide sobre este aspecto BELA BALASSA, Teoria da integração económica, pp 400 e ss. 
175 A era da globalização restringiu ou melhor fez secundar a soberania dos Estados, que se aderiram aos 
pilares democráticos comparativamente aos Estados de democracia consolidadas. Basta pensar nas tutelas 
dos Estados desenvolvidos e das organizações internacionais ou mundiais, caso concreto das NU, na 
tutela das democracias quanto à realização e validação dos escrutínios democráticos,… 
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domínio parlamentar. Isto é longe de qualquer centro democrático de 
decisão.  
O enfraquecimento do poder público fortalece, nomeadamente, a margem 
de actuação das empresas multinacionais176. Com ela a diversificação dos 
actores e conteúdos das negociações sociais. O reconhecimento de uma 
nova legitimidade negocial surge em consequência da mutação do quadro 
de regulação social. A desigualdade das partes cria condições para a 
relativização dos direitos dos trabalhadores pressionados com a força dos 
investidores internacionais e a limitação do mercado de trabalho, num 
ambiente de aceleração das concentrações de empresas, popularizadas sob 
a forma de OPA/OPV177. 
Numa outra dimensão, a busca da competitividade económica, por via da 
absorção de novas tecnologias e qualificação da mão-de-obra, caracteriza a 
globalização económica, advogada pelos países industrializados. 
Contrariamente, em muitos países em desenvolvimento, verifica-se uma 
redução ou mesmo supressão dos direitos sociais devido ao 
desinvestimento no sector da saúde e educação. Neste prisma o actual 
modelo de globalização, considerado uma alternativa para a humanidade, é 
utópico, por se assentar em propostas ou crenças irrealizáveis, pelo menos 
na actualidade 178.  
 
No passado, o Estado liberal aparentemente absteve-se de intervir na 
economia, salvo nas circunstâncias ditadas pela necessidade da criação de 
melhores condições de produção para os sujeitos económicos privados, 
uma vez que não cabe ao Estado o exercício de actividades produtivas, 
salvo aquelas que não os interessam ou os seus custos são proibitivos.  
Os liberais protagonizaram um tipo de Estado que encontrava as suas raízes 
na democracia e na liberdade do mercado. Estas formas de organização do 
Estado e da sua economia fundaram a crença de que elas constituem a cura 

                                                 
176 RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 63, explica a razão do seu surgimento nestes termos: “Os anos 
60 vêem abrir-se a fase da multinacionalização. A fim de contornar as barreiras alfandegárias, as grandes 
empresas multinacionais estendem-se a vários países através da criação directa de filiais, de aquisições ou 
de acordos de cooperação. Em suma, cada uma delas organiza-se em rede com os seus próprios 
estabelecimentos, à escala mundial. É o que sucede com as petrolíferas (as «sete irmãs»), farmacêuticas, 
automóveis ou microelectrónicas.” (Itálico no original). 
Devido às características que apresentam, as multinacionais possuem “uma autonomia nova em relação 
aos estados, e tal realidade distingue-se perfeitamente da ideia de «trust capitalista de Estado»…” (itálico 
no original), conforme escreve Bukharine, apud MICHEL HUSSON, Miséria do capital, p 95.    
177 Substancializam políticas de investimento, com maior expressão no domínio da dimensão empresarial, 
quanto à sua expansão ou ao seu retraimento. Estas operações traduzem a política de investimento de 
localização, deslocalização ou relocalização das empresas e dos seus capitais.  
178 No mesmo sentido SAMIR AMIN, Préface, à obra de MAKHTAR DIOUF, L’Afrique dans la 
mondialisation, Forum du Tiers-Monde, Éditions L’Harmattan, 2002, pp 16-17, que não só considera o 
modelo neo-liberal “d’irréalistes’, mas também de “l’utopie”, para além de “cynisme”, que esconde o 
diálogo a ele inerente. 
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dos males da humanidade179. Contudo, esta verdade que animou as 
sociedades ao longo dos tempos tarda a ser concretizada. A crença da 
excelência do reino da economia está na origina de pobreza extrema em 
largas zonas do planeta, crises financeiras, de alimentos e de combustíveis, 
que têm sacudido, com maior intensidade, nos últimos tempos, a economia 
mundial, de modo particular os países menos desenvolvidos, com graves 
consequências na qualidade de vida das suas populações180.  
Isso revela que o modelo económico vigente não consegue promover uma 
justa distribuição das riquezas mundiais e garantir o desenvolvimento 
sustentado181 das economias globalizadas. As intervenções públicas, em 
consequência, pertencentes ao reino da política, como revelam as acções 
empreendidas por vários governos nacionais182. Noutros termos, são várias 
as reacções a presente globalização das economias, cujos benefícios não 
são partilhados por espaços globalizados situados ao sul do planeta183, 
sobretudo a África ao sul da Sahara. Nele a pobreza, a fome, a doença184, a 

                                                 
179 Neste sentido NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 81. 
Igualmente JENNIFER A. WIDNER, Construire l’État de droit, Francis Nyalali et le combat pour 
l’indépendance de la justice en Afrique, (Traduit de l’américain par Monique Berry), Nouveau Horizons, 
Paris, 2003, p 4, que encontra nas “politiques d’ajustement structurel, destinées à accroitre la confiance 
dans les mécanismes du marché et à réduire les inégalités, … è générer la croissance ou à améliorer le 
niveau de vie.”     
180 Como se sabe, a pobreza é dominada por um ciclo vicioso que exprime a máxima: pobreza gera 
pobreza. A África subsahariana é um exemplo. A agressão ambiental constitui uma necessidade do 
quotidiano de muitos africanos, que carecem de lenhas para combustível e cozinha. Esta procura contribui 
para a degradação ambiental e agravamento da pobreza, devido à devastação ambiental.  
Sobre o assunto vide JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 284.  
181 Um conceito muito em voga, nos nossos tempos. Não obstante integrar os vocábulos dos políticos, 
governantes e economistas, o seu conteúdo não parece de fácil apreensão. Os aspectos nele 
compreendidos englobam um universo de actores, incluindo as mulheres e suas associações, bem como as 
iniciativas públicas e privadas tendentes à disponibilização de meios financeiros. Assim, por exemplo, o 
papel das mulheres na soberania alimentar (entenda-se auto-suficiência alimentar e segurança alimentar) e 
o papel das cooperativas ou mutualidades de poupança e crédito. Por outras palavras este conceito é 
incluídor. Não se satisfaz com discursos políticos e/ou económicos. Ele integra componente participativa 
das populações, especialmente aquelas mais directamente ligadas às actividades de produção de riqueza.   
182 Contam-se aqui, em termos comparados, o New Deal, a Social Security Act e outros programas 
específicos de ajudas aos pobres, doentes e idosos mais carenciados; as acções de formação profissional, a 
educação,… no intuito de transferir os rendimentos dos mais ricos aos mais pobres.   
183 Na mesma linha de raciocínio, numa abordagem geral sobre esta temática FREDERIK DE KLERK, 
“Prioridades globais após 11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, p 105: 
“Não podemos ignorar as economias com mau desempenho nem relegá-las para a categoria de casos 
perdidos, desintegrados do contexto geral do comércio global... No novo milénio, será cada vez menos 
possível ignorar a dura realidade de que uma grande parte da população humana continua a viver numa 
situação de pobreza, miséria e repressão inaceitáveis.” E continua nas pp 105-106: “Não é possível 
marginalizar todo um continente. A Europa e o Mundo não podem aceitar um novo apartheid de facto 
entre um Primeiro Mundo rico no Norte e um Terceiro Mundo pobre e instável no Sul.”  
SAMIR AMIN, Préface, P 12: vai mais longe, no sentido de considerar que “Les formules d’insertion 
dans le système mondial proposés aujourd’hui par la vulgate néolibérale sont de nature á aggraver la 
marginalisation des ACP, non à la réduire et la «globalisation» néolibérale ne peut rien produire d’autre 
qu’un «apartheid à l’échelle mondiale».” 
184 Bem elucidativas são a indagação e a resposta de FREDERIK DE CLERK “Prioridades globais após 
11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, p 105: “E o que é que o resto do 
mundo está a fazer? Muito pouco! Aplicam-se curativos aqui e ali, mas não existe plano global destinado 
a resolver sistematicamente os problemas de África.”  
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miséria, a má nutrição, o desemprego e a exclusão social são consequências 
de ausência de políticas sociais e de um neo-liberalismo destrutivo das 
estruturas económicas, dos sistemas e valores tradicionais185 da 
solidariedade, da saúde, para além de desmantelar o sistema de ensino em 
troca de compra de serviços às universidades europeias. 
Este neo-liberalismo derivado do Consenso de Washington186 sobre 
medidas a adoptar nos países carentes de ajudas financeiras internacionais, 
uma (tentativa de) imposição da liberalização das economias nacionais à 
escala planetária, não foi bem sucedido, porquanto os próprios promotores 
não abrem os seus mercados aos produtos do terceiro mundo187. Por outro 

                                                                                                                                               
PABLO GONZALEZ CASANOVA, «Colonialisme global et démocratie», in État et politique dans le 
tiers-monde, Sous la direction de Pablo Gonzalez Casanova, Préface de Samir Amin et Pablo Gonzalez 
Casanova, Forum du tiers-Monde, Editions L’Harmattan, Paris, 1994, p 11, referindo a África: «A la fin 
des années quatre-vingt, ont estime à au moins 100 millions les Africains en-dessous du seuil de pauvreté 
et en état de malnutrition grave. Il y a la destruction des terres cultivables, il y a le réchauffement global 
de la planète, il y a le trou dans l’ozone, et l’on doit remarquer que ces phénomènes de destruction de 
l’environnement affectent tout particulièrement le Tiers-Monde.» 
185 A globalização provocou a desarticulação da sociedade tradicional, quer no domínio da produção (vide 
o caso da PAC europeia e o objectivo da protecção do mundo rural e das tradições europeias) e uma 
integração não faseada.  
No mesmo sentido JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 306.  
186 No dizer de JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 53, trata-se de “um 
consenso entre o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos acerca das políticas «certas» 
para os países em desenvolvimento…” Na p 95, o autor sintetiza os seus pilares: “A austeridade 
orçamental, as privatizações e a liberalização dos mercados…”  
Atendendo a estes mesmos pilares, esse Consenso carece da componente redistributiva. Ele enferma de 
alguns vícios, a saber: não presta como referencial de distribuição dos ganhos da globalização na medida 
em que a visão que os seus promotores elegem não contemplam esta componente económica (vide ainda 
o mesmo autor e obra, pp 122-124); assenta numa contradição insanável de políticas encomendadas aos 
países menos desenvolvidos não admitidas nos países desenvolvidos, exemplo disso é a rejeição de 
política de “conta-gotas” ou “conta-gotas por inteiro” segundo o mesmo autor (cfr. pp 124-127, 131-132), 
para concluir que “As reformas do Consenso de Washington expuseram os países a riscos ainda maiores 
que afectaram incomensuravelmente os que estavam menos preparados.” (p 132). 
Vide ainda sobre o assunto GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos 
humanos”, pp 139-140.  
187 Coincidentes, nesta matéria, são as posições defendidas por FREDERIK DE CLERK “Prioridades 
globais após 11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, p 108 (“Deverão 
igualmente ser tomadas medidas no sentido de aumentar a participação do Terceiro Mundo no comércio 
global... As exportações do Terceiro Mundo necessitam de poder aceder aos mercados do Primeiro 
Mundo em condições mais favoráveis.”). 
ANTÓNIO MONTEIRO, “A reeleição de Koffi Anann”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade 
global, p 121 (“... também ajudas financeiras, projectos de desenvolvimento económico e, por vezes até, 
medidas preferenciais de comércio.”)   
A clarividência das análises de JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, pp 53-54, 
revela a hipocrisia que sustenta o comércio internacional. Ele escreve, nas páginas citadas: “Obrigar um 
país em desenvolvimento a abrir-se a produtos importados que iriam competir com os de algumas das 
suas indústrias, perigosamente vulneráveis à concorrência das suas congéneres muito mais fortes de 
outros países, pode ter consequências económicas e sociais desastrosas. Os postos de trabalho foram 
sistematicamente destruídos nos países em desenvolvimento, antes que os sectores agrícola e industrial 
nacionais conseguissem criar outros novos e mais fortes, e os agricultores pobres não conseguiram 
competir com os produtos fortemente subsidiados provenientes da Europa e da América.”  
Vide também SAMIR AMIN, in Préface, p 16. 
Em termos institucionais, “Le Tiers-Monde est devenu un phénomène international qui englobe les 
anciens pays du bloc soviétique et la Chine, en même temps qui les minorités d’exclus à l’intérieur des 
États-Unis, de l’Europe occidentale et du Japon, ainsi que les masses de travailleurs immigrés de trois 
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lado, a recente proposta de perdão de dívidas aos países menos 
desenvolvidos prova que o modelo de globalização em causa, 
profundamente questionado sobretudo pela África de Sul, Índia e 
recentemente pela China188, não consegue criar as melhores condições de 
vida em todas as Nações do planeta, sobretudo na parte sul.  
O neo-liberalismo está, hoje, em franca expansão, não obstante os 
sucessivos abalos registados nos mercados financeiros internacionais (ainda 
recentemente o fenómeno da “subprime crisis”189, a falência de bancos e 

                                                                                                                                               
continents dans ces même pays ; ainsi, au Tiers-Monde colonial externe s’est ajouté ce Tiers-Monde 
interne, l’un et l’autre étant l’expression la plus récente du colonialisme, pareil à l’Orlando de Virginia 
Woolf, sans cesse renaissant” no dizer de PABLO GONZALEZ CASANOVA, « Colonialisme global et 
démocratie», p 11.   
188 Pelo fenómeno da globalização a África diversifica a sua cooperação com os seus parceiros de 
desenvolvimento. A cooperação tradicional com os países europeus – hoje centrada mais na UE – e os 
EUA tem tido concorrência de outros grupos, nomeadamente o designado pela sigla BRIC. A cooperação 
chinesa tem sido muito criticada, entre outras, pela ausência de exigências como o Estado de direito, o 
respeito pelos direitos humanos e a boa governação. Por outro lado não privilegia o aspecto da formação e 
qualificações técnico-profissionais. O fórum China/África criou a possibilidade de livre circulação para 
cerca de quatrocentos e oitenta matérias-primas e produtos de origem africana. O aproveitamento destas 
vantagens está na capacidade e qualidades empreendedoras das empresas africanas.  
Algumas informações estatísticas apontam no sentido de desenvolvimento das relações comerciais entre a 
África e a China. Elas estariam na origem do crescimento da economia africana, no seu conjunto, devido 
a grande procura de matérias-primas africanas.   
189 Configuram créditos hipotecários de altos riscos provenientes do sector imobiliário. Quando se iniciou 
a crise, há mais de um ano, os mais eruditos economistas vaticinavam consequências meramente 
financeiras. Alguns meses depois a crise atingiu a economia real. E a reacção dos governos e bancos 
centrais sucederam-se…  
Nos EUA a atenção centrou-se na política de estímulo ao consumo das famílias mais desfavorecidas, por 
via de transferências fiscais. Mas esta não surtiu efeitos, uma vez que a economia norte-americana 
continuava num ritmo de abrandamento. A disponibilização de fundos pelo FED a bancos não 
depositários visava evitar falência de um grande banco de investimento, a Bear Sterns, com sérios 
problemas de liquidez. Por outro lado, a compra de empréstimos de habitação pelo FED e Tesouro 
americano era considerada uma medida adequada à contenção das causas da crise financeira. Perante a 
persistência desta o FED determinou uma acentuada descida da taxa de juro.  
É evidente que as políticas económicas não têm por função, neste caso em concreto, debelar as causas da 
crise, mas apenas atenuar a magnitude dos seus impacte sobre o mercado financeiro de habitação e a 
economia real, enquanto se pensa nas suas consequências e perspectiva-se o futuro. 
Logicamente que a economia internacional tem sido muito influenciada pela crise do mercado financeiro 
internacional. A falência das sociedades seguradoras/financeiras norte-americanas, LEAHMANS 
BROTHERs e, por arrastamento, a AIG, em dois dias consecutivos, podia provocar uma terça-feira 
negra, não houvesse a intervenção pública (entenda-se, nomeadamente, do FED), provocou reacções 
psicológicas dos depositantes que se acorreram a solicitar resgates das suas poupanças capitalizadas.   
O comportamento das economias desenvolvidas (EUA e Europa da zona euro) revela, no segundo 
semestre do ano de 2009, ritmos diferentes da perspectiva para o mesmo ano, com um abrandamento 
diferenciado: a economia do EUA a expandir-se em 3% e a economia da zona euro em contracção. As 
informações da Eurostat sobre a recessão da economia europeia e do Instituto Francês de Estatística 
confirmam, formalmente, a ameaça da recessão económica da economia francesa. De um modo geral as 
suas consequências projectam-se mais sobre a (a ameaça da) supressão de milhares de postos de trabalho 
e a situação económica dos trabalhadores.  
A intervenção pública nos bancos nacionais, em particular a nacionalização (exemplo, no caso português, 
o BPN) de parte dos capitais dos mesmos, a injecção de milhares de milhões nos mercados financeiros 
nacionais pelos governos – com o objectivo primário de aumentar a liquidez – como forma de acesso dos 
mesmos ao financiamento nacional e internacional (mercado interbancário e de capitais), constitui um 
denominador comum para fazer face à actual crise financeira, procurando o restabelecimento da 
confiança dos consumidores e o financiamento das empresas.  
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seguradoras europeus e norte-americanos, as consequências políticas para 
os governos, como se viu no caso da Islândia, um país fortemente afectado 
pela crise; ou mais recentemente o caso da Grécia; a ameaça a coesão 
interna e solidariedade na União Europeia devido a fraca performance de 
algumas economias); as manifestações sociais nas principais capitais 
europeias; o lock-out; a crise de petróleo190; entre outras. Estes sinais 
conjugados com outros, nomeadamente do individualismo e egoísmo do 
homo oeconomicus (que encontra no mercado concorrencial um espaço 
para a sua manifestação), curvam-se perante as evidências da necessidade 
de políticas públicas que atenuam as desigualdades económicas que 
separam os apossados e afortunados dos infelizes e desgraçados.    
O processo de integração das economias, como se disse, revela um carácter 
reduzido das soberanias nacionais. Este mesmo processo está na origem de 
uma mobilidade transnacional que colocam desafios que requerem soluções 
globais, à escala planetária. Ou seja reduz ainda mais a soberania estadual e 
sugere colaboração mais estreita dos Estados. Na verdade, nunca a 
humanidade está confrontada com graves problemas sociais e económicos, 
de que são exemplos as guerras, os conflitos, a degradação das condições 
de vida de muitas populações, os refugiados internos e externos, as 
intempéries, as calamidades, o desemprego, o deficit orçamental, a dívida 
interna e externa191, a crise financeira, a crise do Estado-Providência. Todos 

                                                                                                                                               
A gestão dos modelos de riscos e o rigor na concessão dos créditos (mormente de habitação e de 
consumo) são duas vertentes que esta crise permite pôr em evidência. Isso chama à colação a outra 
vertente que é a da família, sobretudo. A variação das taxas de juro “euribor” (“Euro Interbank Offered 
Rate”), baseadas na média das taxas de juro praticadas em empréstimos interbancários em euro. Elas 
foram introduzidas desde 1999 e substitui a “aibor” (“Amsterdan Interbank Offered Rate”) – mais ou 
menos próxima da taxa do Banco Central –, tem vindo a ser um factor de estrangulamento da capacidade 
de endividamento das famílias. Estas taxas são determinadas pelo volume da oferta e procura, mas 
influenciadas pela conjuntura económica (mormente o crescimento económico e a inflação).        
Vide sobre o assunto, entre outros, GEORGE SOROS, A crise financeira de 2008 e o seu significado, 
(Título original: The new paradigm for financial markets – The credit crisis of 2008 and what is means) 2ª 
Edição, Almedina, 2009, passim.  
Cfr. também a página http://www.bpiinvestimentos.pt/Storage/download/ficheiro.67080B01-F108-
4ADE-A039-9171D6620A66.1.pt.asp?id=E7215C32-A160-4B23-ACAD-8463CAF36A04. 
190 A nossa aldeia global foi confrontada recentemente com a crise petrolífera ou choque petrolífero, que, 
do ponto de vista de encargos, se traduz num “imposto” que todos os consumidores vão pagar, sobretudo 
aqueles que vivem nos países dependentes de ouro negro, que ficam ainda mais onerados, agravando o já 
precário rendimento que auferem. Nos últimos tempos, o preço do petróleo oscilou, no mercado 
internaciona,l entre a subida (2008) e tendência de descida (2009/2010). A grande dependência dos 
nossos países a este produto torna as suas economias ainda mais vulneráveis aos choques. E assim o 
efeito do aumento sistemático do seu preço no agudizar da pobreza e no adiar da resolução de problemas 
relativos ao atraso do desenvolvimento.  
Este último aspecto mereceu atenção dos nossos políticos e governantes, quando, algumas décadas antes 
foi lançada a ideia da alternativa dos combustíveis fósseis, através do aproveitamento de desperdícios da 
castanha e cana-de-açúcar, para além da actualmente propalada potencial da jatropha, nesta matéria. 
Tudo isso na perspectiva de poupar recursos públicos que podiam ser canalizados para outros sectores não 
menos importantes, como a saúde e a educação, o ensino e a formação.        
191 É interessante notar que a dívida é uma questão fulcral da economia, sobretudo para aquelas que não 
têm capacidade de financiar a produção de bens e serviços públicos necessários à manutenção da 
colectividade nacional. Ela é sempre reembolsada independentemente da responsabilidade de quem 
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estes males hodiernos comprometem a realização de objectivos nacionais e 
mundiais. 
A globalização ou mundialização das economias está na origem da 
atenuação e destruição das tradicionais formas de tomada de decisões 
políticas e económicas, incluindo o enfraquecimento das decisões 
colectivas, impregnadas nos Estados soberanos.  
Para algumas visões, as sociedades modernas são marcadas por uma 
‘verdade inquestionável’ que é a mundialização ou globalização. Um 
processo que merece consenso unânime, sem embargo do seu 
questionamento mais não seja pelos seus contornos na actualidade. Com 
efeito, a diluição da competição entre os Estados e suas economias, sob a 
égide das organizações internacionais neoliberais, conduziu a aceitação de 
uma nova ordem (económica) internacional dominada pela liberdade do 
mercado, das finanças e do comércio.    
A globalização dos mercados tem como consequência a abertura das 
economias nacionais e arrasta consigo os aspectos positivos (“globalização 
dos direitos”192) e negativos (“globalização da pobreza”193, entre outras, 

                                                                                                                                               
suporta o seu ónus. Pior de tudo, em certas ocasiões, quem está na sua origem e gestão, ironicamente, a 
ela fica imune. Trata-se do preço da globalização.  
Escreve sabiamente JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 45: “Sempre que 
projectos agrícolas ou infra-estruturais, recomendados pelo Ocidente, elaborados sob a orientação de 
conselheiros ocidentais e financiados pelo Banco Mundial ou por outras instituições falham, as 
populações pobres dos países subdesenvolvidos ainda têm que pagar os empréstimos, a menos que 
beneficiam de um perdão da dívida.” 
192 Assim, por exemplo, os direitos humanos, ressaltando-se o direito das crianças e o seu respeito pelos 
Estados. Na óptica da globalização, a proibição da utilização da mão-de-obra infantil na produção de bens 
é uma das consequências. Trata-se de um problema ético que os países desenvolvidos colocam aos países 
em vias de desenvolvimento no âmbito das parcerias económicas e comerciais. A exploração infantil não 
deve ser permitida pela legislação nacional (o problema da permissibilidade), mas banida na prática.  
193 ANTÓNIO JOSÉ CARDÃO MACHADO, “A economia da pobreza e o desenvolvimento económico”, 
p 154, sugestivamente escreve: “A pobreza é, pois um problema à escala mundial, cuja eventual 
solução terá de ser encarada a esse nível.” (Negritos no original). 
O debate da abertura comercial e a sua consequência ao nível do desenvolvimento económico e da 
pobreza opõe os defensores e os anti-globalização. Escreve FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 28: “Os «globofóbicos» vêem no livre-câmbio e nas 
organizações que o regulam, como a OMC, uma ameaça aos direitos sociais e ao respeito pelo ambiente, 
uma força incontrolável que aumenta a pobreza nos países menos desenvolvidos e põe em risco as faixas 
mais débeis nos países desenvolvidos, uma força desagregadora que pode minar as bases do bom 
funcionamento da sociedade.” 
O autor define a pobreza como “sinónimo de «falta de liberdade», entendida quer como «liberdade de 
fazer/ser» quer como «liberdade da necessidade».” (p 37) Nesses termos a pobreza pode resultar tanto da 
ausência de recursos, sua redução ou ainda incapacidade da sua utilização.  
Em teoria, a pobreza é influenciada pela abertura ao comércio internacional por duas ordens de razão: o 
aumento do rendimento nacional proporcionado, independentemente da variação da sua distribuição, 
permite reduzir o número de pobres; e a especialização produtiva no sector com mais vantagem 
comparativa, com a natural indução do aumento da procura e da remuneração do factor produtivo 
(conhecido como teorema Stopler-Samuelson).  
No caso particular da Guiné-Bissau isso ocorreria com a mão-de-obra, o factor capital humano, utilizado 
(mais intensivamente) na produção da castanha de caju, principal produto de troca no mercado 
internacional. Como é óbvio a conclusão supra é menos complexa do que a própria realidade. Este é um 
dos riscos da sua generalização, para além do crescimento económico poder resultar na injustiça quanto á 



 110

                                                                                                                                               
distribuição do rendimento, favorecendo os trabalhadores mais qualificados ou seja, em suma, a abertura 
ao comércio internacional pode agravar ainda mais a pobreza. 
Vide sobre o assunto, entre outros, autores e obra citados, pp 34-38. TERESA PATRÍCIO GOUVEIA, 
“Globalização como fenómeno de homogeneização cultural”, in Globalização e Democracia, Os desafios 
do século XX, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19 a 24 de Novembro de 2001, 
organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de 
Lisboa, sob a coordenação científica do Professor Doutor J. M. Brandão de Brito, Edições Colibri, 
Lisboa, 2003, p 14.    
Numa outra leitura, a que faz RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, passim, pode-se constatar que a 
globalização permitiu efectivamente reduzir as chances de crescimento económico e redução da pobreza. 
O autor escreve: “Por toda a parte em que diminuem as protecções, a situação do fraco degrada-se em 
benefício do mais poderoso.” (p 100) e “Então, o instrumento de aproximação transforma-se no 
instrumento da ruptura. O que se verifica sob a aparência das convergências globais é a marginalização 
crescente de uma franja mais desfavorecida do planeta. Todos os indicadores o testemunham” (p 101).  
A pobreza não é um fenómeno característico unicamente dos países menos desenvolvidos. Ela convive 
com as desigualdades sociais. Referindo-se particularmente aos Estados Unidos de América e o Reino 
Unido é peremptório: “Os dois países emblemáticos do liberalismo batem aos palmos os países 
industrializados em matéria da pobreza, o que denota a muito má repartição da riqueza que praticam.” 
Estas são ainda as palavras de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 112.   
Ainda na mesma linha: “O novo indicador de pobreza humana produzido pelo PNUD sublinha que, nos 
países mais prósperos, a abundância de bens materiais não exclui o agravamento da miséria. Os maiores 
produtores de riqueza da OCDE são também, mas gabam-se menos, os maiores produtores da pobreza.” 
(Itálicos no original).  
Para mais informações cfr. o Relatório TAD/INF/PR46, da CNUCED (2002). Também o 
COMUNICADO DE IMPRENSA, de 18 de Junho de 2002, categórico em responsabilizar as políticas 
neoliberais na persistência da pobreza nos países menos desenvolvidos: “Mais de mil milhões de pessoas, 
das quais pelo menos dois terços são habitantes dos 49 países menos avançados (PMA), participam 
actualmente numa experiência social de grande escala. Os seus governos estão a elaborar e aplicar 
Documentos de Estratégia para a Redução da Pobreza (DREP), considerados como uma condição para a 
obtenção de ajuda e da redução da dívida. Os DREP são o elemento mais importante da abordagem da 
cooperação internacional para o desenvolvimento dos países com baixo rendimento introduzida nos finais 
da década de 1990 pelo FMI e Banco Mundial. 
Através dos DREP os governos assumem a responsabilidade pela pobreza dentro das suas fronteiras e 
formulam as suas próprias estratégias para a reduzir. Mais ainda não se sabe bem quais as políticas que 
funcionam melhor. Os resultados práticos desta experiência serão decisivos para a qualidade de vida de 
pelo menos mil milhões de pessoas e também para a consecução dos objectivos de redução da pobreza 
mundial acordados pela comunidade internacional.” 
(Para mais desenvolvimentos cfr. http://www.unctad.org/sections/press/docs/pr0246por.pdf) 
Reflectindo sobre a política internacional AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, p 222, diz: “Não é meu 
objectivo negar a importância da produção alimentar, ou de algumas das bem analisadas questões da 
política alimentar internacional. É compensador encarar arranjos internacionais de seguro para reduzir a 
vulnerabilidade da oferta alimentar de países particulares. É relevante saber como é que a ajuda alimentar 
internacional afecta a produção interna e a distribuição, e os preços mundiais dos alimentos.” 
A crença do autor nos mecanismos do mercado para resolver o problema da fome assenta na inundação 
dos produtos e bens alimentares no mercado pela actuação dos privados. Ou seja ajuizou o problema à luz 
da oferta e procura no mercado concorrencial, tal como fizeram os clássicos Adam Smith e Thomas 
Roberts Malthus, entre outros. Contudo tal crença desapontou economistas e políticos pela incapacidade, 
deste tipo de mercado, de resolver os problemas da fome e da carência alimentar em muitas partes do 
mundo.  
Duas são as principais questões com que se debate este problema: de um lado os incentivos aos privados 
para produzirem e/ou comercializarem os seus produtos num determinado mercado, e de outro, a 
eficiência na satisfação das necessidades e sua associação aos mecanismos do mercado. Em relação ao 
segundo aspecto fica por resolver a questão das necessidades não satisfeitas por “falta de concessão de 
direitos baseada no mercado e da escassez de poder de compra”, conforme AMARTYA SEM, Pobreza e 
fomes, p 225. 
Esta forma de concessão de direito (pelo mercado) confere poder de compra, definido, também, pelos 
salários que aufere o trabalhador, por sua vez, determinados pelos preços dos produtos. Cfr. DAVID 
RICARDO, Princípios de economia política e de tributação, Tradução de Maria Adelaide Ferreira, 3ª 
Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983, pp 103 e ss. 
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provocada pelas modificações dos mercados e fluxos monetários e 
financeiros194 geradores de desemprego, insegurança económica195, 

                                                                                                                                               
Do ponto de vista mercantil, isto é dos mecanismos do mercado, não se questiona a deslocação de 
produtos de um mercado para outro (mesmo nas situações de fomes e de carência alimentar). Esta decisão 
é ditada pelas relações de troca de produtos (relações de concessão de direitos de troca) e não pelas 
necessidades que devem ser satisfeitas, uma questão do foro biológico ou psicológico. Muito bem 
assinala este facto o autor quando escreve, a páginas 226 da mesma obra: “As exigências do mercado não 
são reflexos de necessidades biológicas ou de desejos psicológicos, mas de escolhas baseadas nas relações 
de concessão de direitos de troca. Se uma pessoa não tem muito que trocar, não pode pedir muito, e pode, 
assim, ficar a perder na competição com outras cujas necessidades podem ser muito agudas, mas cujos 
direitos sejam maiores.”   
Vide para mais desenvolvimentos o autor e obra, passim, especialmente pp 223-226; JOSÉ A. FERRER 
BENIMELI SJ, “Globalização, pobreza e exclusão social”, in Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 162, 
n.º 5/6, Maio-Junho, 2006, pp 527-543. 
194 Estes mercados movimentam, diariamente, avultados rendimentos para os investidores. Pela sua 
própria natureza, são potenciais fontes de especulação. Elucidam as palavras de JOSEPH KI-ZERBO, À 
qunad l’Afrique?, p 20: “On vend et on achète des actions, et les acteurs de ces jeu de l’argent dans les 
bourses internationales gagnent dix ou vingt fois plus dans la journée que ceux qui investissent leur argent 
dans la production. On en revient au capitalisme mercantile. Mais c’est un système plus inhumain encore 
que le capitalisme du XIXe siècle.” 
Por isso mesmo, o economista americano, prémio Nobel da Economia em 1981, JAMES TOBIN, da 
Universidade de Yale, propôs um tributo – conhecido por Taxa Tobin –, idealizada em 1972, que incidiria 
sobre as operações financeiras internacionais de carácter especulativo.  
Em termos históricos, a partir da declaração, pelo Presidente norte-americano, Richard Nixon, do termo 
da convertibilidade do dólar em ouro, em 15.08.1971, e a consequente dissolução do sistema nascido dos 
Acordos de Bretton Woods, Tobin sugeriu um novo modelo para a estabilidade monetária internacional – 
em virtude da volatilidade dos capitais –, no qual se incluiria a taxação – em boa verdade configura um 
imposto, cuja taxa variaria entre 0.05% e 0.25% do valor das transacções financeiras internacionais – do 
conjunto de capitais movimentados nos mercados financeiros internacionais. Alguns números indicam 
que podiam ser conseguidos, anualmente, aproximadamente entre 50 e 200 biliões de dólares superiores 
ao montante das ajudas ao desenvolvimento, cifrado, em 2000, em 54 biliões de dólares, impossíveis, na 
actualidade, de registar. 
A Taxa Tobin (em homenagem ao James Tobin, Prémio Nobel) deveria estabilizar o mercado financeiro e 
evitar a repetição da crise como a de Setembro de 1929. Uma proposta que não mereceu acolhimento, na 
altura. 
Hoje, a sua renovação… O produto arrecadado da tributação dos capitais (as transacções financeiras) 
investidos nos mercados financeiros suportaria as acções concretas das organizações da sociedade civil, 
no combate à pobreza extrema que flagela a humanidade. 
Autor como Ignacio Ramonet, em 1997, propôs a ”criação de uma associação que se chamaria Attac, 
referindo-se, nesse tempo, os dois ”t” à Taxa Tobin” – conforme BERNARD CASSEN, “Somos todos 
formandos”, in Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Pereira, Fim 
de Século, 2002 –, que administraria, em conjunto com outras organizações sociais e a própria ONU, essa 
Taxa, cifrada em cerca de 1.5 trilião de dólares americanos.  
Ambos os autores renovaram o debate sobre a mesma matéria. Nessa sequência surgiram propostas de 
perdão da dívida pública dos países menos desenvolvidos, geralmente conhecidos por terceiros 
mundistas.  
Sendo certo que a Taxa Tobin representa uma preocupação de justiça social, à escala global, contudo não 
é imune a críticas, como aquela que a relaciona com a penalização dos movimentos financeiros 
internacionais, em ordem a atingir o seu objectivo de redução ou inibição da especulação e diminuição da 
volatilidade do capital, o que reflectiria no cômputo do produto a arrecadar; a limitação da circulação dos 
capitais poderia ter como consequência a diminuição da liquidez e maior volatilidade das taxas de 
câmbio; teria ainda outra implicação em matéria de incentivos à actividade financeira nos denominados 
paraísos fiscais;... 
A procura de implementação dessa Taxa está na origem da criação de uma organização de ajuda aos 
cidadãos, ATTAC, sigla que, inicialmente, tem o significado de Acção pela Taxa Tobin de Ajuda aos 
Cidadãos, e hoje, entendida como Associação para a Tributação das Transacções Financeiras e para 
Auxílio aos Cidadãos. Antes, em 1995, François Chesnais, no seu livro “Tobin or not Tobin” revelou a 
desproporção do montante transaccionado diariamente. 
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exclusão social,...). De facto, existe uma diversidade de estruturas 
                                                                                                                                               
As preocupações das ONG’s e de eminentes personalidades europeias, como o antigo Primeiro-Ministro 
francês, Lionel Juspin, motivaram debates no interior da UE sobre a eventual introdução da Taxa Tobin, 
que seria decidida no Conselho de Ministros da Economia e Finanças (ECOFIN), durante a presidência 
belga, e nas instâncias financeiras internacionais, como BM e FMI. Em Portugal as preocupações sobre a 
matéria mereceram especial realce, ao ser objecto da Resolução da Assembleia da República n.º 83/1999, 
aprovada em 2 de Dezembro, publicada em DR, n.º I, Série A, de 29 de Dezembro, p 9313, que 
transcrevemos na íntegra: “A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da 
Constituição, encarregar a sua Comissão de Economia, Finanças e Plano de organizar um debate sobre os 
instrumentos de regulação dos mercados financeiros no contexto da globalização, incluindo a taxa Tobin, 
e sobre as modalidades da sua implementação, nomeadamente no quadro das instituições da 
Bretton Woods e das negociações da Organização Mundial do Comércio – OMC, tendo em conta as 
possibilidades conferidas à União Europeia pelo euro. 
A Comissão promoverá a participação dos principais actores económicos e sociais e outras entidades 
interessadas.” (Negrito nosso).      
O debate sobre a problemática da oportunidade do controlo dos captais e a Taxa Tobin, para prevenir as 
crises monetárias que têm afectado a economia internacional, é tratado por FREDERICO BONGALIA e 
ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, pp 57-58; 67-70. 
Vide ainda para mais desenvolvimentos ANTÓNIO JOSÉ CARDÃO MACHADO, “A economia da 
pobreza e o desenvolvimento económico”, pp189 e ss. 
Na abordagem de DOMINIQUE PLIHON, “Moeda e especulação – À propósito da Taxa Tobin”, in Uma 
economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Pereira, Fim de Século, 2002, pp 
37-50, o autor parte da constatação, entre outras, de a moeda, numa concepção ampla, configurar para 
além da sua “lógica estritamente económica e financeira…” ela é, segundo as “diferentes ciências sociais 
(história, sociologia, antropologia), … considerada uma instituição social, moldada pelas diferentes 
sociedades humanas. A moeda destina-se não só a facilitar as actividades económicas, mas também a 
regular as relações sociais.” (pp 42-43). 
Decorre dessas ideias que a moeda tem “natureza dual…”: um “bem privado, porque é emitida pelos 
bancos, empresas privadas movidas pela busca do lucro…”, um “bem público na medida em que presta 
serviços de natureza colectiva.” E continua: “O facto de a moeda ser um bem público implica que não 
pode ser regulada apenas pelos mecanismos de mercado e que deve ser gerida pelas autoridades públicas, 
representando o interesse da colectividade.” (p 43). 
Reportando a questão central, o autor encontra na moeda uma “relação ambivalente com a incerteza”: de 
um lado ela “existe para reduzir a incerteza nas transacções económicas”, de outro, ela “é igualmente um 
instrumento de especulação e, portanto, um factor de instabilidade e de incerteza” (p 45). Acresce a essa 
relação ambivalente uma terceira forma que justifica a regulação pública: a inexistência ou “ausência de 
uma moeda internacional” (p 46). 
Este último aspecto surge como uma das causas das crises financeiras. E, para devolver a moeda “o seu 
papel de “redutor de incerteza”” resta lutar “contra a especulação”, por via do “controlo estrito dos 
mercados monetários e financeiros”, que pode assumir as seguintes formas: “re-regulamentação, controlo 
apertado e imposição fiscal das operações financeiras.” (p 45). 
A questão resume-se a procura de equilíbrio entre a “regulação privada” e a “regulação pública” do 
mercado financeiro internacional. A superioridade daquela relativamente a esta foi considerada por 
muitos economistas como privatização da gestão da moeda e consequentemente o “desenvolvimento 
espectacular das operações de especulação sobre as moedas, operações que, em larga medida, se 
encontram na origem da explosão do volume do mercado cambial” (p 46). 
A economia mundial foi, assim, transformada numa oportunidade de lucros especulativos nas bolsas 
perdendo, deste modo, o seu papel de orientador de crescimento. Contra esta nova filosofia “um número 
crescente de cidadãos e de associações… (d)escobriram na Taxa Tobin um instrumento simples para a 
luta contra uma das principais formas de especulação, ou seja, a especulação no que se refere às moedas” 
(p 47). Esta Taxa serviria para “proceder à reparação dos estragos sociais que ela provoca, contrariar a 
arrogância dos partidários do liberalismo,…” (idem).      
Igual preocupação deve comandar, por paralelismo, os fluxos financeiros gerados pelo mercado 
desportivo. As transferências dos jogadores (sob a capa de activos financeiros) entre as equipas atingem 
somas astronómicas que escapam o mundo dos comuns dos homens, sobretudo dessa parte onde homens 
e mulheres, com as suas famílias, procuram uma míngua no quotidiano.  
195 Para uma síntese das categorias das causas da insegurança económica, vide A. I. OGUS and E. M. 
BARENDT, The law of social security, pp 15-19. Ainda FAO, El Estado de la inseguridad alimentaria en 
el mundo, 2008. 
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produtivas e de relação de forças económicas, de um lado, e diversidade de 
legislações nacionais no tratamento de matérias como a actividade 
industrial, ambiental e os direitos humanos, de outro, entre as economias 
nacionais que se globalizam. Estes factos são demonstrativos de uma 
globalização sem equidade196. 
 
As economias dos Estados membros da UEMOA apresentam 
características semelhantes. A concentração do PIB no sector primário – 
sem embargo da expressão, mais ou menos, variável do sector secundário e 
do sector terciário, em fase de arranque, em alguns países, pressagia que 
uma parte significativa da população encontra-se no meio rural, onde se 
dedica a agricultura de subsistência197 e transformação de matérias-primas. 
De um modo particular, o problema da participação das economias 
africanas na aldeia global padece de uma perspectiva estrutural. Muitas 
delas foram concebidas inicialmente não para satisfazer as suas próprias 
necessidades, mas para sustentar os interesses das potências coloniais. E, 
por isso mesmo, elas devem ser reorientadas em termos de objectivos e 
estratégias de desenvolvimento. Este é um dos aspectos limitativos do 
processo de integração das economias africanas, exportadoras de matérias-
primas, o mesmo é dizer estas financiam as economias desenvolvidas 
mediante criação de postos de trabalho nas suas indústrias.  
Na verdade, a África tem um peso muito ínfimo na economia mundial198. A 
sua especialização como mercado de fornecimento de matérias-primas 

                                                 
196 No mesmo sentido FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, pp 30-32. 
197 Para mais informações e desenvolvimento deste sistema de organização da economia agrícola, muito 
praticada na África negra, vide HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da 
economia agrícola, 2ª Edição, Colecção “Nova Universidade”, Sá da Costa Editora, Lisboa, 1982, 
especialmente pp 24-25; 47-81.  
O autor depois de considerar que a agricultura de subsistência é aquela que visa “assegurar a permanência 
em vida do agregado humano em causa mediante a obtenção de alimentos e outros bens essenciais nas 
quantidades estritamente necessárias…” (p 24) defende que se trata de uma expressão “algo ambígua” e 
aponta três razões: qualquer economia está dirigida para a subsistência dos homens (fornecimento de bens 
alimentares ou outros de primeira necessidade); o auto-consumo não é exclusivo desta forma de 
organização da economia agrícola, existe inclusive nas grandes empresas agrícolas, pois nelas também 
uma parte da produção não passa pelo circuito do mercado; um número considerável de empresas 
agrícolas a tempo parcial fornece directamente produtos ao agricultor e sua família. Vide autor e obra 
citada, pp 50-52. 
Para uma reflexão crítica da agricultura de subsistência, de tipo sequeiro, restrita unicamente ao trabalho 
humano, vide JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 96-106, especificamente “2.5. – Os obstáculos 
humanos”, pp 98-106.  
Partindo deste facto e atendendo ao atraso estrutural social e económico – mormente as condições 
climatéricas, muita das vezes, adversas e propícias à instalação e propagação das doenças e pragas – 
aliadas à resistência a soluções inovadoras, o autor revelou cepticismo no concernente à agricultura 
nacional. E isso sugere a actualidade do seu estudo, por esta e outras razões. 
198 Um trabalho citado por FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, p 47, é concludente: “Os resultados de um recente estudo de Oxfam mostram como um 
aumento de 1% na quota das exportações mundiais de cada uma das regiões menos desenvolvidas geraria 
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(logo de financiamento) às indústrias dos países desenvolvidos limita a sua 
capacidade de influenciar o comércio global. Os obstáculos internos, entre 
os quais a exiguidade do mercado, a incapacidade de aprofundamento dos 
objectivos de integração económica africana quanto á constituição de um 
espaço económico sem restrições, o nível de realização dos objectivos do 
Tratado e os conflitos políticos e militares, bem como os obstáculos 
externos, o tipo de globalização, as políticas neoliberais e as constantes 
crises das economias do planeta não facilitaram os sucessos da integração 
na África Ocidental.   
Globalmente, os resultados da integração das economias africanas não são 
satisfatórios, uma vez que as suas taxas de crescimento, em conjunto, 
cifraram-se abaixo da previsão (não obstante algumas melhorias) e o 
rendimento segue o mesmo rumo. Por este prisma as necessidades das 
populações locais não são satisfeitas na sua globalidade. As receitas de 
exportação não apresentaram resultados satisfatórios, verificando quebras, 
ou seja a deterioração dos termos de troca: baixo nível dos preços ao 
produtor199-200.     

                                                                                                                                               
um aumento de rendimento que reduziria a pobreza mundial em 12%, o equivalente a 130 milhões de 
pessoas.” 
199 É evidente que o comportamento das economias africanas não registou diminuição do volume das 
exportações em relação a todos os produtos e das receitas em todos os períodos. Para uma breve síntese 
vide MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África ao Sul do 
Saara”, pp 149-150.    
200 A alteração ou modificação dos preços administrativamente é entendida como forma do Estado ou 
autoridade administrativa estimular a produção e encorajar a iniciativa privada, de um lado, e disciplinar a 
actividade comercial na perspectiva de evitar especulações, de outro.  
Entre nós o Decreto n.º 21/1977, de 14 de Maio, publicado no BO n.º 20, da mesma data, aprova os 
regimes de preços, incluindo a sua orientação e definição. De acordo com o artigo 1.º, n.º 1, deste 
diploma: “Os preços dos bens ou serviços vendidos no mercado interno, são submetidos aos seguintes 
regimes: a) De preço máximo ou tabelado; b) De preços controlados; c) De margem de comercialização.”  
Em 1986, pelo Decreto n.º 23/1986, de 13 de Agosto, foi revogado o regime criado em 1977, na 
sequência do programa de estabilização económica e financeira. Este regime assenta em três tipos de 
preços: máximos, livres e mínimos (cfr. artigo 1.º do mesmo diploma).  
Por sua vez, em 1994, estabeleceu-se um novo regime de preços: livres e máximos (cfr. o artigo 1.º) pelo 
Decreto n.º 29/1994. Fica assim revogada a fixação de um preço mínimo que vigorava com o anterior 
regime.  
De um modo geral pode-se concluir que se registou, ao longo do tempo, uma evolução no sentido de uma 
progressiva desintervenção das autoridades públicas no domínio do estabelecimento de preços (restrita 
apenas ao máximo), deixando-o esta função ao mercado. Esta mudança de comportamento do poder 
público insere-se no quadro do seu novo posicionamento face à economia.  
Sobre esta matéria vide RAYMOND BARRE, Économie Politique 1, pp 670 e ss. 
No caso tanzaniano, ao abrigo do projecto de aldeamento massivo da população, foi encontrada uma 
forma para contornar a fraca participação das populações no processo produtivo e melhorar a produção. 
Cfr. ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de desenvolvimento rural na África ao 
Sul do Saara”, p 170. 
Para JOSÉ ESCOBAR JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social agraria, 32, “(…), la 
paternalista protección del Estado en la fijación de los precios agrarios a fin de impedir que ésta 
sucumbiese y como remedio de evitar posibles revueltas campesinas que pusieran en peligro la 
estabilidad del sistema político imperante.” 
A verdade, porém, os países menos desenvolvidos têm vindo a trocar os seus produtos em termos 
reduzidos comparativamente o que pagam pelas suas importações. Esta constatação surge na análise de 
JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, pp 43-44. 
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Por outro lado, atendendo a ruralidade, uma característica comum de todas 
as economias africanas, a aposta de alguns governos oeste-africanos está 
concentrada numa (adequada) política de promoção e de incentivo do 
sector agrícola e de aumento de produção deste sector. São os exemplos de 
Benin, Costa de Marfim e Senegal, mais recentemente. 
A acompanhar a política agrícola africana a experiência de industrialização 
por substituição de importações, através de indústrias ligeiras, com os 
reveses resultantes desta estratégia. A inelasticidade da procura dos bens 
(sobretudo vestuário e têxteis) provenientes das mesmas em relação ao 
rendimento e a estreiteza dos mercados internos constringiram o 
crescimento industrial. Acresce-se que a sua laboração somente foi possível 
com recurso a importação de equipamentos e bens intermediários. Tudo 
isso somado resume-se a défices (acumulados) das balanças de pagamentos 
da generalidade das economias africanas201.  
Durante os anos sessenta202 a produção agro-alimentar criou uma auto-
suficiência para as populações. Com as políticas neo-liberais assistiu-se a 
uma progressiva dependência económica face ao exterior. Trata-se de um 
problema que tem marginalizado a África e a sua economia, incapaz de 
produzir o suficiente para o seu consumo. Com isso a perda progressiva de 
concessão de direitos e de direitos de troca em geral e o afastamento do 
continente africano e dos seus povos do centro de decisão ou de influência 
da aldeia global e da sua economia.  
Nos últimos anos, de facto, a economia africana tem confrontado, de forma 
mais preocupante no ano de 2006, com o problema da competitividade, a 
queda dos preços dos seus produtos primários. E o seu agravamento nos 

                                                 
201 Cfr. MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África ao Sul do 
Saara”, p 150. No mesmo sentido ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, P 165.   
Dando conta do seu papel no mundo globalizado, na sua análise considera JOSEPH KI-ZERBO, À quand 
l’Afrique?, p 21, que: “Si vous comparez le rôle de l’Afrique à celui des États-Unis, vous verrez les deux 
pôles de la situation dans la mondialisation: entre les mondialisateurs que sont les États-Unis et les 
mondialisés que sont les Africains.” 
E avança na p 22 : «C’est une question de savoir si on est sujet de l’histoire, si on est là pour jouer un rôle 
dans la pièce de théâtre. En réalité, il n’y a pas de pièce où il n’y a que des acteurs. Il y a aussi des 
figurants, et nous, Africains, avons été classés parmi les figurants, c’est-à-dire les ustensiles et les faire-
valoir pour les rôles des acteurs.» 
Respondendo a questão da mundialização do ponto de vista histórico e o papel da África, o autor utiliza a 
metáfora: “La rôle de l’Afrique n’a jamais changé depuis de XVIe siècle, c’est cela notre problème. 
Certains États-nations jouent de locomotive et d’autres jouent, depuis les siècles maintenant le rôle de 
wagons. Même si la locomotive augmente sa vitesse, cela ne changera rien au statut des wagons; on n’a 
jamais vu des wagons rattraper la locomotive! Mais on sait qu’ils sont structurellement complémentaires 
du moins tant que les wagons accepteront leur statut.” 
Neste contexto se poderão ainda inscrever as análises de OLARA A. OTUNNU, “Introduction – 
L’Afrique: incertitudes et espoir”, pp 577-580. Também W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans 
liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, 581-588. 
202 Um estudo de SAMUEL NAN-SIINKAM, Monetary integration and theory of optimum currency 
areas in Africa, New Babylon, Studies in the Social Sciences, 31, Mouton Paris, New York, 1978, é 
dedicado aos problemas da integração económica africana. Nele constam informações pertinentes sobre a 
economia africana dessa década. Vide para mais desenvolvimentos autor e obra citada, pp 9 e ss. 
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anos seguintes. Muitas são as reivindicações dos dirigentes e políticos 
africanos a uma posição mais substancial nas relações comerciais mundiais. 
Estas reivindicações esmorecem-se em virtude de a economia africana203 
depender das economias europeias, americanas e outras e isso inviabiliza 
qualquer argumento político num contexto em que a performance 
económica serve de último ratio de decisão na integração mundial das 
economias nacionais e regionais. 
 
Em suma, enquanto o comércio mundial continua a ser determinado por 
uma equação necessidade de aquisição de recursos naturais brutos e sua 
disponibilidade (limitada), a equidade do comércio mundial penderá 
sempre por uma determinação das economias dos países desenvolvidos em 
desprimor das economias menos desenvolvidas, reduzidas a um simples 
fornecedor de produtos e matérias inacabados.   
Decorre de tudo isso que o objectivo de redução do fosso entre as 
economias desenvolvidas e as economias subdesenvolvidas, integradas, não 
é conseguido204. Para se aligeirar as deficitárias estruturas das economias 
menos desenvolvidas a receita genericamente recomendada é a captação de 
investimentos estrangeiros, antecedida da adopção/alteração de Códigos de 
Investimentos e o seguro205. 

                                                 
203 Parece contrastante que haja dependência das economias mais desenvolvidas às matérias-primas 
provenientes da África, mas, no entanto, esta não pode libertar-se das amarras daquelas. Para além do que 
se disse, YVES BENOT, Que é o desenvolvimento?, encontra outra razão de justificação, o facto de as 
economias africanas não “têm os meios de impor as suas próprias condições. Na realidade, e isto é 
essencial no processo neocolonialista, não dispõem realmente deles, não são seus donos; muitas vezes 
nem sequer se tornam donos desses recursos quando os nacionalizam. Hoje são os grandes monopólios 
dos países avançados que possuem as fontes de matérias-primas e/ou controlam a sua comercialização, e 
que depois repatriam os respectivos lucros.” 
No entanto, uma manifestação da sua capacidade de organização e de conciliação de posições – no 
mesmo terreno das outras economias menos desenvolvidas – deu-se na Conferência de Doha, cujo 
fracasso se deveu, em parte, “a organização e a convergência de interesses de um grupo de países em 
desenvolvimento no interior da própria OMC que, não obstante ser muito heterogéneo, conseguiu 
contrariar a relação de forças existente na Organização”, ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e 
Desenvolvimento rural, p 184. 
Sugere-se a leitura da análise de W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons 
d’un fourvoiement”, pp 581 e ss. Também de LIONEL FONTAGNÉ, DAVID LABORDE & CRISTINA 
MITARITONNA, “Accords de partenariat économique: L’impact de la libéralisation commerciale”, in 
LA LETTRE DU CEPII, n.º 276, Centre d’Études et Informations internationales, Mars 2008, 
especialmente p 2.  
204 Uma síntese das causas do insucesso da integração das economias africanas encontra-se em JOÃO 
ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, pp 179-180. 
Em relação à análise da integração das economias africanas encontra-se em SAMUEL NAN-SIINKAM, 
Monetary integration and theory of optimum currency areas in Africa, pp 23-55. O autor apresenta dois 
grupos de obstáculos à expansão do comércio intra-africano: o monetário e o real.  
205 Particularmente recomendada para a economia sahaeliana (muito flagelada por constantes secas e 
fomes) devido à vulnerabilidade resultante da crescente comercialização da economia: a dependência das 
colheitas para troca e a dependência de mercadorias para a satisfação das necessidades alimentares.  
Os arranjos de seguros têm por função “lidar com a disposição dos alimentos a nível familiar, e não 
apenas a nível nacional” (p 178). Entretanto, o próprio autor mostra-se pouco confiante nesta solução: “O 
seguro privado de famílias de pastores e de outros grupos nómadas da região seca do Sahel não é uma 
tarefa fácil, e na verdade esse seguro raramente existe em países pobres e atrasados. Assim, o sector 



 117

 
Num outro prisma, a integração das economias foi concebido como 
resultado normal de um processo evolutivo dos Estados africanos. Nela não 
se questiona o tipo de economia, Estado ou regime político206. A alteração 
de regime político, nessa fase, não constitui entrave aos desígnios 
integracionistas. O problema estava centrado unicamente na procura de 
formas de cooperação e integração das economias nacionais, dentro de uma 
determinada localização geográfica, e na promoção de alternativas entre as 
Nações menos desenvolvidas207. 
A identificação destas diferenças estará no projecto de participação dos 
Estados membros e na participação democrática, quer interna, quer 
regional, na construção de uma identidade própria. O projecto de 
Comunidade/União, nascido dos respectivos Tratados, salienta o pluralismo 
tribal, étnico, social, linguístico, económico, cultural, religioso,... da região 
ocidental africana. Nesta, as estruturas institucionalizadas são marcadas por 
uma espécie de Comunidade/União de Estados soberanos e não um Estado 
federal208, o que permite os governos nacionais manterem as suas 
identidades (Nações independentes), não obstante a existência de políticas 
comuns nos diversos sectores de actividade económica, sob a autoridade 
das mesmas. Disso resultaria a diminuição da natureza soberana dos 
Estados membros209, mas não a sua perda, como, por exemplo, se pode 
concluir pela possibilidade de denunciar os Tratados, em casos extremos 
sufragados, por vezes, nos seus termos. 
 

                                                                                                                                               
público teria de desempenhar um papel de primordial importância na tarefa de garantir alimentos aos 
sectores vulneráveis.” (idem). Cfr. por todos AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, pp 177 e ss. 
Por outro lado, as intervenções públicas são requeridas para ajudar os camponeses e pastores. Os 
esquemas de subsídios, a promoção de cooperativas (como se verifica no presente com as cooperativas de 
poupança e crédito no âmbito dos países da UEMOA) e a garantia de alimentos nas situações de carências 
extremas são necessários para conferir direitos através do emprego e da protecção social. 
206 Em outras áreas geográficas e outros processos de integração económica os critérios são a “economia 
de mercado e “democracia parlamentar”” (caso da CEE), “economia planificada e “democracia popular”” 
(caso da COMECON) ou Pacto Andino (de 1969), fundado numa base progressista. Vide, entre outros, 
sobre o assunto MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África ao 
Sul do Saara”, p 151. 
207 A este propósito JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em 
África…”, p 179, utiliza a expressão inglesa “self-reliant” que equivale a desenvolvimento 
“autocentrado” e “collective sel-reliance” ou autonomia colectiva. 
208 DAVID OWEN, “Organizações regionais/internacionais” in Cidadania e novos poderes numa 
sociedade global, p 100, após breves reflexões do processo de integração na União Europeia, conclui: 
“Existem circunstâncias que parecem possibilitar que a nossa União Europeia continua a ser uma união de 
Estados soberanos, ainda que todos os seus membros optem por uma moeda única.”   
209 Analisando a questão do ponto de vista europeu, DAVID OWEN, “Organizações 
regionais/internacionais” in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, p 96, sustenta que o 
“conceito latente de um Estado federal europeu permitiria que os chamados «Governos nacionais» 
mantivessem a sua identidade de Estados-membros, e até que esses ditos Estados mantivessem os seus 
reis e rainhas, mas o Estado federal exerceria as suas competências nos campos da política externa, da 
defesa e da política monetária, o que, no processo, destruiria deliberadamente a natureza soberana dos 
Estados-nações que conhecemos na Europa.” 
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As particularidades hodiernas do fenómeno da globalização permitem 
referenciar uma outra nota característica dessas economias na busca de uma 
economia mais alargada ou ampla, para cobrir várias zonas económicas e a 
partir delas proceder a uma união. A criação de zonas monetárias entre as 
economias nacionais, caso da UEMOA, ou na falta delas a circundação de 
alguns países pelas mesmas revela uma preocupação de interpenetração das 
mesmas, caso seja a CEDEAO.  
Nelas, a sustentabilidade da integração económica passa pela 
institucionalização de uma moeda comum (integrada numa «área monetária 
óptima»210), como denominador de uma realidade ou ambição que será 

                                                 
210 Um conceito que remonta ao trabalho pioneiro de ROBERT A. MUNDELL, “A theory of optimum 
currency areas”, in American Economic Review, Vol. 33, November, 1961, pp 657-664. Vide na mesma 
linha de análise HORS LӦCHEL, The EMU and the theory of optimal currency areas, Hochschule für 
Bankwirtschaft, n.º 10, Frankfurt/Main, 1998.  
MUNDELL, no seu trabalho, lança as bases teóricas para a institucionalização da União Económica e 
Monetária., com a sua teoria sobre zonas de moeda óptima, que serviria de debate ou questionamento da 
validade da criação de uma moeda comum. Esta mesma teoria, na mesma linha, serve de questionamento 
dos (in)sucessos da União Económica e Monetária. Isso parece sugerir um ‘beliscar’ da essência da sua 
própria construção teórica. Dito por outras palavras: um paradoxo. A interrogação sobre os critérios 
económicos subjacentes à criação da moeda comum, em virtude da sua convicção por um mapa 
monetário global em vez da tradicional soberania monetária dos Estados. O abandono das moedas 
nacionais – e a consequente criação de uma (nova) moeda comum – seria regido por uma taxa de câmbio 
flutuante.   
A análise dos custos e benefícios de uma moeda comum permitiu ao autor concluir pela redução dos 
custos de transacção – existente nas trocas de diferentes moedas nacionais – e ganho de liquidez em 
virtude da expansão da área pela integração económica e monetária. Estas vantagens seriam contrariadas 
pela desvantagem da eliminação de taxa de câmbio intra-União, sem prejuízo de absorção de choques 
assimétricos na União, devido à oferta e procura de produtos nele produzidos, induzido pela alteração nos 
hábitos de consumo. 
O aumento do preço de um produto por indução do consumo pode conduzir ao aumento geral de preços. 
Ao invés, a diminuição de consumo de outro produto pode determinar a diminuição geral de preços, 
conduzindo, por conseguinte, a deterioração do comércio. A procura de ultrapassar esta situação resultaria 
uma situação dilemática: combater o desemprego? Ou a inflação? 
A resposta satisfatória está, para o autor, na mobilidade dos factores de produção, particularmente da 
mão-de-obra. A deslocação de um sector ou actividade em diminuição para o/a em expansão irá restaurar 
a estabilidade dos preços e o emprego. Na ausência de mobilidade esta função caberia a taxa de câmbio, 
que absorveria os tais choques assimétricos, reduzindo ou aumentando as taxas de juros.       
Assim, um alto grau de mobilidade de factores é considerado um principal critério de estabelecimento de 
uma área com única moeda. Tal mobilidade permite atenuar os desequilíbrios no seu interior. Assim o 
fenómeno migratório e a sua relação com o desemprego: quanto mais aquele menor será este, devido á 
transferência do trabalho.    
A análise permite ainda concluir pelos critérios que presidem uma união monetária: a ausência de 
choques assimétricos em larga escala e mobilidade de factores de produção, acrescendo-se aspectos 
meramente económicos, como sejam a diversificação da produção e exportação e um grau apreciável da 
abertura económica da economia nacional. Assim, as vantagens de uma economia aberta e diversificada 
em termos de aumento de liquidez e estabilidade financeira compensam os custos adicionais de ajuste 
impostos pela integração na União.   
A influência da alteração da política monetária sobre a inflação, o emprego e a produção foi estudada por 
ROBERT E. LUCAS, Jr., “Monetary neutrality”, Prize Lecture, December, 1995, pp 246-265. Vide ainda 
DAVID HUME, Of Money and Of interest, Edinburg, 1752. Cfr. http://www.econlib.org/library   
Uma resposta negativa à presente forma de integração monetária (zona franco cfa) encontra-se em DR. 
PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du Nord, p 125: «L’émission de la monnaie est 
une activité de souveraineté qui conditionne elle-même l’efficacité d’une politique économique et social. 
En tant qu’attribut de la souveraineté, elle ne devrait en aucun cas être déléguée. En tant qu’instrument de 



 119

realizada no futuro, mais ou menos próximo. Ela teria alegadamente a 
vantagem de assegurar internamente a estabilidade de preço e, igualmente, 
facilitaria o crescimento económico e melhoraria o emprego. Nesta linha se 
situa a adesão211 do país ao mercado comum e à zona franco (Franco CFA) 
                                                                                                                                               
politique monétaire, elle doit permettre de contrôler et de régler la masse monétaire pour qu’elle soit à 
tout moment compatible avec le niveau de l’activité économique.» 
Uma reacção ainda mais enérgica, ainda a propósito da integração monetária, especialmente no caso da 
UMOA/UEMOA, vem de NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, Editions 
Solidarité Mondiale, Paris, 1999, especialmente pp 58-59, sob epígrafes “d)-L’annexion historique des 
PAZF par la France à aide du nazisme monétaire” e “La stratégie monétaire de l‘Allemagne nazie 
contre la France”. (Negritos no original). Também NDENGWE FRANÇOIS, Nouvelle Préface a esta 
obra, p 8, lê-se: “La réalité du franc CFA et de la zone-franc, c’est aussi et peut-être surtout, le nazisme 
monétaire.” 
O mesmo autor defende a criação de uma “monnaie unique africaine” e sustenta, para o efeito, “raisons 
d’ordre psychologique (et culturelles), politique et économique”. Cfr. autor e obra citados, pp 150-189, e 
as suas condicionantes, pp 190-284. A primeira respeita à identificação real entre a moeda e a soberania 
de um país ou grupo de países, da qual decorre, entre outras, a criação e gestão de moeda própria/comum. 
A segunda consiste na concepção da moeda como um instrumento essencial de política, daí a sua gestão 
não pode ser delegada. E a terceira e última prende-se com a ausência de tutela estrangeira nos domínios 
de investimento e financiamento.    
211 Depois de vários avanços e recuos, a Guiné-Bissau foi admitida, finalmente, na UMOA/UEMOA 
durante a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, reunida em Ouagadougou, de 10 a 11 de Maio 
de 1996. E a sua efectivação teve lugar no dia 2 de Maio de 1997, data em que se iniciou o processo de 
conversão da antiga moeda nacional, o Peso Guineense, em F. CFA. Sobre alguns incidentes deste 
processo iniciado em 1987, vide NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, pp 30-
31. 
Existem estudos específicos sobre a adesão da Guiné-Bissau à UEMOA, nomeadamente da autoria de 
ADAMA DIAW, “Avantages et inconvénients de l’intégration de la Guinée-Bissau à l’Union 
Économique et Monétaire Ouest-Africaine”, in BFDB, n.º 5, Março de 1998, pp 53-65. 
A adesão à UMOA/UEMOA pode ser vista como uma tentativa de conduzir o país ao crescimento e 
desenvolvimento económico e social, na medida em que pode facilitar a atracção da poupança necessária 
ao investimento produtivo. Estas duas grandezas económicas, poupança e investimento, são condições de 
sucesso e aumento de produtividade, sobretudo para as empresas constituem o sustentáculo da actividade 
económica, a fonte principal de produção do valor acrescentado nacional. Opinião contrária tem 
NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, pp 44-49, que apresenta 
orgulhosamente os sucessos de China (e países asiáticos), Nigéria, Índia, Algéria e Tunísia e das suas 
moedas não convertíveis, respectivamente yuan, naira, rupia, dinar algerina e dinar tunisina, relativamente 
ao volume de investimentos provenientes do Ocidente, sobretudo da França. 
CÉSAR FERRARI, “Poupança, investimento, …”, pp 261-264, aponta algumas razões de insucesso da 
poupança/investimento no período anterior à adesão da Guiné-Bissau à UEMOA. Em resumo poder-se-ia 
falar no incipiente desenvolvimento da actividade bancária (concentrada mais nos depósitos a ordem e 
muito menos nos depósitos a prazo que, segundo o autor, havia relutância destes de os receber; restrição 
da devolução dos depósitos a ordem, o que os convertia em depósitos da prazo, sem quaisquer 
penalizações; os custos de depósitos a ordem eram por conta dos clientes, por cada cheque emitido; 
elevadas taxas de juros; monopólio ou quase monopólio da actividade bancária;…), sem esquecer o 
problema da supervisão bancária, numa primeira fase entregue ao extinto Banco Central, para 
posteriormente, no presente, se integrar nas atribuições e competências do BCEAO. 
Por outro lado, essa mesma melhoria não se consegue sem reformulação da gestão empresarial e 
alterações das estruturas produtivas. Tal pode ser sinal de competição e inovação permanente dos 
processos produtivos e exportações em quantidade e qualidade, de modo a incrementar o valor 
acrescentado e obter as vantagens competitivas nos mercados regionais e internacionais. Um dos grandes 
pensadores africanos, JOSEPH KI-ZERBO, À quand L’Áfrique?,  p 9, referindo-se aos direitos de troca 
da economia africana, em matéria-primas bruta, adverte: “Tout cela nous moule, alors que nous envoyons 
dans les pays du Nord le coton, le café ou les caco brut qui ne contiennent pas de valeur ajoutée 
spécifique. Autrement dit, on nous confine dans les zones où nous produisons et gagnes le moins 
possible.” 
Nesse direito de troca introduz a cultura: “Et notre culture a moins de chances de se diffuser, de participer 
à la culture mondiale. C’est pourquoi un des grands problèmes de l’Afrique, c’est la lutte pour l’échange 
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da UMOA/UEMOA, como se pode concluir, pelas consequências 
importantes no tecido económico e financeiro nacional. Em suma, a 
perspectiva de crescimento económico e desenvolvimento económico dos 
Estados membros constitui um factor impulsionador da mesma. Basta 
pensar na estabilidade monetária, na estabilidade do nível de preços, na 
redução da taxa de inflação212, no controlo das taxas de juros e de crédito, 
na capacidade de financiamento da economia213 e no nível de confiança dos 
operadores económicos privados.  
                                                                                                                                               
culturel équitable. Pour cella, il faut infrastructure nos cultures. Une culture sans base matérielle et 
logistique n’est pas que vent qui passe.» 
212 Se se atentar a situação ocorrida no início da década de noventa pode-se concluir neste sentido, 
conforme BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e financeira, p 6: “A taxa de 
inflação em 1991, pressionada pelo crescimento sustentado da procura interna e, após uma descida 
importante em 1990, voltou a subir. O índice de preços no consumidor (IPC) terá registado um aumento 
médio de mais de 20 p. p. (34.43 por cento em 1990). Porém, a variação do IPC ao longo do ano (taxa de 
crescimento homologa estimada para Dezembro) foi mais alta (62.0 por cento contra 30.98 no ano 
precedente e 20.0 do projectado).” 
Actualmente a média é de 4% (4.6% contra 2.0% em 2006, para uma previsão de 3.0% em 2008 – 2.4% 
na União –, na perspectiva do RAPPORT SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE 
MULTILATERALE, JUIN 2008, da Comissão da União Económica e Monetária Oeste Africana, s/p). 
Antes da adesão à UEMOA este indicador económico situava-se em mais de 45%. Vide o documento do 
Banco Mundial sobre a economia guineense.  
No conjunto da UEMOA a evolução da inflação no mês de Agosto de 2009 e a sua perspectiva vem 
retratada no BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE LÁFRIQUE DE L’OUEST, Évolution de 
l’inflation dans l’UEMOA a fin de Août 2009 et perspectives, Département des Etudes Economique et de 
la Monnaie, Direction de la Recherche et de la Statistique, Service de la Statistique. Na p 2 lê-se : «- La 
baisse en rythme annuel du niveau général des prix dans l’UEMOA amorcée en juillet 2009 s’est 
accentuée en août 2009. En effet, le taux d’inflation est ressort négatif, en glissement annuel, à -1,5% à 
fin août 2009 contre -0,2 % à fin juillet 2009 et 10% à fin août 2008. 
L’accumulation du repli du taux d’inflation dans l’Union en août 2009 est liée à trois principaux facteurs : 
la baisse des prix des céréales au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo, la diminution des prix des 
carburants en Côte d’Ivoire et au Sénégal et hausse de moindre ampleur des prix des céréales dans les 
pays sahéliens pendant la période de soudure de 2009 par rapport à celle de 2008.»  
Um estudo sobre as causas e consequências de inflação encontra-se em JOSEPH W. CONARD, “The 
causes and consequences of inflation”, in Inflation, Growth and Employment, A series of research studies 
prepared for Commission  on Money and Credit, Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1964, pp 1-
144. A análise das causas aponta o excesso da moeda, estudado pela teoria quantitativa da moeda e pela 
análise keynesiana e neokeynesiana de excesso da oferta. Do lado das consequências o problema do efeito 
da inflação sobre a política de distribuição do rendimento, a afectação de recursos, a produtividade e a 
balança de pagamentos. 
Cfr. por todos JOHN MYNARD KEYNES, A treatise on Money, Vol I, The pure theory of Money, 
Macmillan and Co., Limited, London, 1933, and Vol II, The applied theory of Money, Macmillan and 
Co., Limited, London, 1934. 
Vide ainda, nesta matéria, FLORIN AFTALION et PATRICE PONCET, Le Monétarisme, 16.e., Que 
sais-je ?, Paris, 1981; JEAN DENIZET, La grande inflation, Salaire, Intérêt et Change, l’Économiste,  
PUF, 1977 ; ROBERT J. BARRO, La macroéconomie, Traduction de Fabrice Mazerolle, sous la direction 
de Patrick Messerlin, Armand Colin Editeur, Paris, 1987 ; JOSEPH A. SCHUMPETER, History of 

economic analysis, pp 101, 312-316 ; AV, Problèmes économiques et sociaux contemporains, sous la 
direction de  Philippe Darreau et Claude Pondaven, Édition Cujas, France, 1998, pp 166-208 ; N. 
GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 757-788.  
213 A possibilidade de financiamento no quadro da integração económica regional é uma das vantagens de 
uma economia integrada. A UEMOA concebeu (em Maio de 2004, em Cotonou) um programa de 
financiamento que contempla investimentos em projectos para efeito de aprofundamento da integração. 
Os objectivos de crescimento e de desenvolvimento estão contemplados no “Programme Économique 
Régional de l’UEMOA” (PER-UEMOA), um programa quinquenal, cujo horizonte temporal cobre os 
períodos de 2006 a 2010. 
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O efeito estabilizador da moeda comum reduz as flutuações cambiais e 
atenua a tendência inflacionista. Estes dois aspectos facilitam as decisões 
de investimento e potenciam o desenvolvimento de mercados financeiros 
internos e regionais e constituem elementos indispensáveis à revitalização 
do sector agrícola, dado o seu efeito de facilitador dos créditos, da 
promoção do comércio e do investimento214 estrangeiro. 
Sem embargo o actual projecto de mundialização ou globalização das 
economias, preconizando uma visão neoliberal da sociedade e da economia 
– sem deixar de privilegiar o diálogo entre as duas partes do planeta: o 
Norte e o Sul – ocorre sob a égide ou hegemonia dos países situados 
naquele hemisfério, que ditam as suas regras insusceptíveis de 
negociação215 aos países deste.  

                                                                                                                                               
Trata-se de um programa ambicioso de desenvolvimento da região ocidental africana que compreende os 
oitos Estados membros. Este documento conta, na sua elaboração, com a participação da UEMOA, do 
BCEAO e do BOAD. A iniciativa realizada em Dakar, Senegal, entre os dias 2-3 de Novembro de 2006, 
visou a mobilização de recursos financeiros junto dos doadores internacionais. 
Os projectos integrados são relativos a três áreas: infra-estruturas, recursos naturais e desenvolvimento 
humano. Os principais eixos estratégicos são cinco: “1. Consolider la bonne gouvernance et approfondir 
l’intégration économique; 2. Développer les infrastructures économiques; 3. Construire un appareil 
productif intégré; 4. Développer les ressources humaines; 5. Mettre en place un partenariat pour la 
mobilisation des ressources et la mise en œuvre du PER.”  
Num total de 63 projectos integrados esperam-se os seguintes resultados: “1. Augmentation du taxe de 
croissance annuel moyen du PIB de 3,8% en 2006 à 7,10% en 2010; 2. Renforcement de la compétitivité 
des économies de l’Union dans le cadre d’un marche ouvert et concurrentiel et d’un environnement 
juridique rationalisé et harmonisé: intensification des échanges intracommunautaires dont le niveau 
passerait de 12% en 2006 à 13% en 2010; 3. Création de près de 53000 emplois sur la période 2006-2010, 
soit environ 10000 emplois par an; Participation à l’atteinte des objectifs internationaux de 
développement durable à l’horizon 2015.”    
O PER-UEMOA é considerado um reforço do investimento público e aumento de investimento privado. 
Deste modo, os efeitos sobre as economias nacionais podem verificar-se no estímulo à inovação, na 
economia de escala pelo investimento na infra-estrutura e na transferência de know-how.     
214 O investimento público, derivado do orçamento do Estado, no sector agrícola, é insignificante em 
termos comparativos com outros sectores. Uma ínfima percentagem do PIB é afecta a este sector, o que 
contrasta com a contribuição da agricultura no PIB, estimada em cerca de 50%, e a ocupação da 
esmagadora maioria da população nacional que, em 1997, era calculada em cerca de 93%.   
Ainda no quadro de financiamento deste sector, contam-se as receitas provenientes do Fundo Florestal, 
criadas pela Lei n.º 4-A/1991, de 29 de Outubro, publicada no BO n.º 43, que aprova a Lei Florestal. 
Outros financiamentos são garantidos através do Fundo de Desenvolvimento Pecuário e do Fundo KR2, 
um programa de donativos do governo nipónico, que visa aumentar a produção alimentar.   
Em geral, após a adesão da Guiné-Bissau à UEMOA que coincide com a outorga da soberania monetária, 
um instrumento de política económica capaz de influenciar as decisões de investimentos dos nacionais e 
sobretudo dos estrangeiros. Assim a política fiscal (a par da política financeira, incluindo o sistema 
financeiro, praticado pelos bancos, mormente a concessão de créditos) é actualmente a disponível aos 
Estados. Ela está, entre nós, resumida no Código de Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/1991, 
de 14 de Outubro, publicado no BO n.º 41, da mesma data. Este diploma revoga o Código de 
Investimentos Estrangeiros, aprovado pelo Decreto n.º 2/80, de 12 de Janeiro, publicado no BO n.º 2, da 
mesma data. Estes dois diplomas têm na sua origem e filosofia, a procura de atrair os investidores 
(primeiro estrangeiros, na óptica da diferenciação objectiva da origem do capital investido) a fim de 
melhorar a competitividade da economia nacional. 
Sobre o assunto vide CÉSAR FERRARI, “Poupança, investimento…”, pp 252.255. Ainda do mesmo 
autor, O novo Código de investimento da Guiné-Bissau, implicações económicas, USAID-TIPS, Bissau, 
Abril de 1997. 
215 Segundo SAMIR AMIN, Préface, pp 14-15: “Dès la conférence de Cancun (1981) le nouveau 
Président des Etats-Unis – Reagan – dictait ses conditions, soutenu par ses partenaires du G7, mettant un 
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Assim, as reacções internas e externas ao processo de globalização e 
abertura comercial impõem reflexão na aldeia global. No passado as 
orientações liberais do Estado e da economia revelaram-se seriamente 
desastrosas. O optimismo e a euforia dos economistas quanto à redução ou 
mesmo eliminação dos movimentos cíclicos, depois da crise de 1929, 
foram abalados, nomeadamente pela actual crise financeira internacional, 
que marca o ambiente económico internacional216, agravada, mais 
recentemente, com os créditos hipotecários de altos riscos, subprime, a 
crise económica e social (os despedimentos massivos, numa altura em que 
a intervenção pública na economia, sob diferentes formas, parece não 
produzir os efeitos desejados), as dificuldades das finanças públicas, um 
crescimento económico modesto, fortes sinais de insustentabilidade do 
modelo económico europeu, centrado no euro forte, o prenúncio de uma 
União Europeia com duas moedas conforme a performance da economia de 
grupos de países.   
 
O presente processo de globalização das economias está a reavivar, em 
síntese, o debate em torno de uma (intensa) intervenção estadual na 
economia, rectius sensu, mercado financeiro internacional – incluindo o 
mercado segurador – no sentido da sua regulação217. 
A globalização, nos nossos dias, elegeu como palco ou centro de disputa a 
África, sobretudo a situada a Sul do Sahara – carente de tudo até do mais 
insignificante... –, onde a União Europeia, os Estados Unidos de América, a 

                                                                                                                                               
terme au dialogue Nord/Sul négocié pour lui substituer des programmes d’ajustement structurel 
unilatéraux non négociables.”  
Noutros termos, como escreve MICHEL HUSSON, Miséria do capital, p 102: “Além da mundialização e 
da financiarização, a tendência principal foi a imposição à maioria dos países do Sul, e em seguida ao 
Leste, de programas ditos de «ajustamento estrutural visando abrir a economia desses países e conceder 
prioridade absoluta às exportações… E conhece-se bem, o modo como se aplicam esses programas, que 
comportam quase sempre as mesmas receitas: baixa das despesas públicas, privatizações, desvalorização, 
liberalização monetária e financeira, abertura das fronteiras, supervisão das subvenções, etc.”  
E continua: “Esses programas foram concebidos nas instituições internacionais como o FMI e o Banco 
Mundial e em grande parte imposto utilizando a pressão da dívida.” (pp 102-103). 
Ainda noutra formulação, escreve DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du Nord, 
p 14, o seguinte: «Les «experts» du Sud, impliqués ou non dans le différents programmes se croient 
obligés de mettre en veilleuse leurs convictions ou les adaptent aux idéologies du Nord des objectifs qui 
leur sont imposés.» 
216 A taxa de crescimento económico mundial situava-se, em 2007, em 4.9% contra 5.0%, em 2006, para 
uma previsão inicial de 5.2%. A estimativa para 2008 apontava para um abrandamento motivado pela 
conjugação de alta de preços, turbulências nos mercados financeiros e fraca performance da economia 
americana, a nível de investimento. Assim, prevê-se uma taxa de crescimento de 3.7% menos 1.2 pontos 
percentuais do que em 2007.  
Para uma síntese das economias mundiais, no concernente à produção, aos preços e à inflação, à evolução 
das taxas de juros e à evolução dos custos das matérias-primas, vide RAPPORT SEMESTREL 
D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE MULTILATERALE, s/p.   
217 Algumas propostas, como a nacionalização das bancas e seguradoras, visam a protecção dos 
depositantes e da própria economia. A cimeira de Washington elegeu como tema central a regulação do 
mercado financeiro internacional e a cooperação entre os Estados na procura de soluções políticas que 
limitam ou atenuam os efeitos da crise financeira que afecta as economias na sua globalidade. Trata-se de 
uma nova face da tensão entre o mercado e a política.   
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China, o Brasil, a Rússia, cada um à sua maneira, procuram granjear 
espaço geopolítico e geoestratégico e comercial para melhor nele afirmar o 
seu poderio económico e/ou militar, a sua influência político-ideológico, 
para além do aspecto meramente ligado com as matérias-primas. Este tipo 
de globalização selvagem não beneficia a África e os africanos. Serve 
apenas os que dela podem tirar proveito, ao mesmo tempo que deixa 
marcas insupríveis a nível da capacidade de organização218 e de 
manutenção dos quadros no continente africano, para além de colocar 
“enormes pressões sobre as instituições tradicionais do Estado, das 
comunidades autárquicas, da Igrejas, das famílias e dos grupos tribais219”. 
 
A partilha dos frutos da economia global, numa comunidade global, passa 
pela alteração dos actuais quadros da relação de cooperação Norte e Sul. 
São evidentes os sinais de que a abertura das economias nacionais à escala 
planetária deve ser reformulada, não nas suas referências formais, mas nos 
seus conteúdos. Para FREDERIK DE KLERK220 a “solução reside, em 
primeiro lugar, num crescimento económico rápido e sustentado. Em 
segundo lugar, na promoção da democracia e do papel da sociedade civil. 
E, em terceiro lugar, em reconhecermos a simbiose entres esses desafios.” 
Estes e outros remédios, no pólo oposto, dão azo aos programas de 
ajustamento estrutural necessários à globalização da economia. A redução 
do papel do Estado, a adesão irrestrita ao livre mercado e a 
desregulamentação da economia, entre outras, transformam em novos 
pilares para a desconstrução e o desmantelamento do Estado Social 
(Welfare State), cujos propósitos de intervir na economia, visava coibir 
crises económicas e, sobretudo, discrepâncias sociais. 
 
Em particular, a experiência guineense, depois de anos de experiências 
centralizadoras e de expansão do Estado, resume-se na acumulação e 
generalização de défices, quer na Administração Pública, quer na 
economia. A forte intervenção estatal na economia, entre outras 
consequências, criou, de um lado, uma cultura de dependência e de 
conformismo nas pessoas, e de outro, uma estrutura gigantesca do sector 
público (quer administrativo quer empresarial, Estado-empresário), origem 
de muitos males que flagelam actualmente o país, sobretudo os 
desequilíbrios macroeconómicos – como a estagnação das actividades 

                                                 
218 Nesta linha se situa a posição de ANTÓNIO BARRETO “Cidadania e novos poderes numa sociedade 
global”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Publicações Dom Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002, p 12. 
219 ANTÓNIO BARRETO “Cidadania e novos poderes numa sociedade global”, in Cidadania e novos 
poderes numa sociedade global, p 13. 
220 “Prioridades globais após 11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, p 
107. 



 124

económicas e do comércio interno e externo – e suas influências sobre as 
relações sociais, como demonstramos. 
Em especial a balança de pagamentos e seu impacte na redução da 
importação e exportação e na desvalorização da moeda que, por sua vez, 
provocou a mudança na estrutura interna dos preços, a inflação. A 
contenção das despesas públicas deu origem à contracção do mercado 
interno. E, com ela a necessidade de promover o investimento estrangeiro, 
a abertura ao externo.  
Com efeito, os programas de ajustamento estrutural assentaram em dois 
aspectos principais: ajustamento estrutural e contenção das despesas 
públicas. Duas medidas com resultados e efeitos temporais diferentes, a 
primeira no médio/longo prazo, poderá provocar modificações reais em 
toda a economia, dependendo, portanto, do sucesso da componente 
variação de preços dos produtos de importação/exportação e da capacidade 
das empresas nacionais substituírem os produtos importados; enquanto a 
segunda tem efeito imediato, no curto prazo.  
 
Segundo a visão liberal, a necessidade de programas de ajustamentos das 
estruturas da economia (e da sociedade) remonta os primórdios da 
independência política221 do país, marcados por uma conjuntura económica 
internacional desfavorável – a crise de petróleo de 1973 e a herança de uma 
deficitária estrutura do aparelho produtivo colonial. Assim, os programas 
de ajustamento estrutural, com cunho do BM e FMI, foram concebidos 
como oportunidade de introduzir reformas estruturais com o objectivo 
principal de passar de uma economia de rendimento para a economia de 
transformação e de concorrência. Assim o imperativo de reestruturação de 
sectores considerados prioritários para o desenvolvimento económico e 
social do país, a saber a agricultura, industria, comércio, finanças, 
administração pública222. Trata-se da formulação de um modelo económico 
para o país, à semelhança de modelos (únicos) implantados em outros 
países menos desenvolvidos, sem autonomia de opções das grandes linhas 
estratégicas223.            
Eram os sinais evidentes de que a estratégia de desenvolvimento 
económico e social de orientação próxima do socialismo, de inspiração 
marxista-leninista, não resultava, pelo menos, na prática. Portanto, haveria 
que romper com tal filosofia. Iniciara, assim, um período de transição da 

                                                 
221 Para uma resenha desse processo vide, entre outros, ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A 
independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa, passim. 
222 Para uma visão da vertente institucional do programa de ajustamento estrutural na Guiné-Bissau, vide 
JOSUÉ ALMEIDA, A contradição entre o neopatrimonialismo e os programas de ajustamento estrutural, 
Parte III, in Semanário Gazeta de Notícias, Ano IV, n.º 31, de 12 de Abril de 2001, p 11.   
223 Neste sentido ANTÓNIO SIMÕES LOPES, Prefácio (2003) à obra de JOSEPH E. STIGLITZ, 
Globalização – A grande desilusão, Tradução de Maria Filomena Duarte, 3ª Edição, Revista, Terramar, 
Lisboa, 2004, p 16.   
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economia guineense: economia centralizada versus economia 
descentralizada. Com efeito, a partir de 1983, assiste-se o início do 
abandono das pretensões dirigistas do Estado na economia e a adopção de 
um programa de estabilização económica, uma antecâmara dos programas 
de ajustamento estrutural224 – o primeiro com horizonte temporal 

                                                 
224 Estes visam corrigir os efeitos nefastos dos desequilíbrios macro-económicos acumulados durante os 
anos de governação monolítica, sem se ignorar o passado colonial. Esta situação verificou-se, também, 
em quase todos os países africanos, nos anos oitenta.  
Para a situação nacional, vide Prefácio de LUÍS BARBOSA RODRIGUES, “Constituição e Legislação 
Complementar”, INACEP – Imprensa Nacional, EP, 1994, p 7: “As resoluções emanadas do seu IV 
Congresso, ocorrido em 1986, estão na origem de um acordo com o Fundo Monetário Internacional e o 
Banco Mundial, visando a adopção de um Programa de Ajustamento Estrutural, incluindo rigorosas 
medidas em matéria cambial, orçamental, comercial monetária e de preços”.  
Igualmente BERT VAN MAANEN, “Economia”, in O Programa de Ajustamento Estrutural na Guiné-
Bissau, Análise dos efeitos macroeconómicos, INEP, Bissau, 1996, p 28, são justificados principalmente 
pela “queda dos preços dos produtos tradicionais de exportação, nomeadamente produtos agrícolas e 
matérias-primas, com excepção de petróleo, que ocorreu nos finais dos anos oitenta. O saldo 
extremamente negativo na balança de pagamentos e os défices no orçamento do estado, que dependiam 
das receitas provenientes dos impostos de exportação,...”    
Um problema que surge nesse âmbito diz respeito à produtividade dos recursos financeiros 
desembolsados pelo BM/FMI às economias nacionais sujeitas ao apertado controlo destas organizações. 
Muitas são as aversões contra a má gestão destes recursos com (a alegada) cumplicidade das mesmas 
instâncias, acrescida de comportamentos políticos de completa irresponsabilidade dos sucessivos 
governos (no caso concreto da Guiné-Bissau). A ausência de debate técnico (e, sobretudo político pela 
ANP) não permite o esclarecimento dos contornos do endividamento nacional, nem da responsabilização 
dos eventuais infractores. 
A execução das acções compreendidas nesses programas contou com linhas de crédito disponibilizadas ao 
Governo guineense, como se conclui, entre outros, pelos instrumentos de adesão do Conselho de Estado, 
que através da Resolução n.º 5/1987, de 5 de Junho, ratifica o Acordo de crédito de desenvolvimento 
denominado Crédito de Ajustamento Estrutural, e da Resolução n.º 7/1987, de 5 de Junho, que ratifica o 
Acordo da Facilidade para África (Projecto de Ajustamento Estrutural), ambas publicadas em 2.º 
Suplemento ao BO n.º 23, da mesma data. A Resolução n.º 9/1987, de 20 de Junho, ratifica o Acordo de 
empréstimo de ajustamento estrutural, a Resolução n.º 12/1987, de 20 de Junho, ratifica o Acordo de 
garantia, ambas publicadas em Suplemento ao BO n.º 29, da mesma data. 
Numa outra perspectiva, estes mesmos programas visavam a transformação do direito público nos países 
menos desenvolvidos, mormente nos Estados africanos. Os aspectos da mesma resumem-se nos 
seguintes: o económico e o político. Em relação ao aspecto meramente económico as exigências são 
relativas:  
- à integração económica e a criação de um direito comunitário e sub-regional, que se decompõe: a) na 
criação/reforço das zonas de integração económica africana; b) a institucionalização da figura do 
legislador comunitário, particularmente a CEMAC, OHADA e UEMOA; c) a submissão do direito 
interno ao direito comunitário; 
- à limitação do papel do Estado na economia e como consequência: 
- à desregulamentação; 
- à privatização das empresas públicas; 
- à promoção de investimentos privados; 
 - ao equilibro das contas públicas rectius sensu redução de défices orçamentais, através de: 
- à melhoria na arrecadação das receitas fiscais; 
- à limitação das despesas públicas; 
- à promoção da transparência e eficácia administrativa. 
No plano político, a questão central está na normalização do poder político tendo em conta os seguintes 
eixos principais: 
- a opção pelo regime democrático (com alternância do poder), mediante um processo que poderá 
conduzir ao presidencialismo ou a parlamentarização do poder político; 
- neste segundo caso, conduziria a criação/reabilitação da instituição parlamentar; 
- a valorização do executivo em face da institucionalização/reabilitação da figura do chefe de executivo 
(Primeiro-Ministro) como atenuação do presidencialismo; 
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estabelecido para os anos 1986-1989 e o segundo, implementado entre os 
anos 1994-1997, denominado de programa de ajustamento estrutural 
reforçado – celebrados e financiados no quadro das organizações 
financeiras de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional e Banco 
Mundial, com o objectivo de mobilizar fundos que permitissem a 
preparação e integração da economia nacional na economia global.  
Estes programas visaram mais a preparação da economia nacional, no 
aspecto do reforço institucional do que na construção e/ou recuperação das 
infra-estruturas económicas que estimulassem o aumento da produção e 
exportação agrícolas, ou seja criar e fortalecer iniciativas privadas. 
Na verdade, tanto o programa de estabilização económica como os 
programas de ajustamentos estruturais tinham em comum o objectivo da 
reestruturação da economia nacional no seu todo. Mas, entretanto, não 
foram capazes de criar um input em matéria da expansão da actividade 
económica, pois uma considerável parte dos créditos concedidos aos 
empresários foi destinada à aquisição de bens de consumo e outra às 
actividades especulativas ou de lucro fácil, em detrimento de investimentos 
reprodutivos.  
 
O paradigma e a legalidade neo-liberais que se confundem com o processo 
de mundialização e o poder de decisão das organizações financeiras 
internacionais, concebem modelos padronizados de programas de 
ajustamentos estruturais que não se atem às particularidades de cada país 
(porque desenraizados da realidade política, económica, social, cultural,...) 
e os resultados225 revelam-se, no seu conjunto, insatisfatórios, com efeitos 
perversos em relação aos grupos mais vulneráveis, constituídos por pessoas 
idosas, mulheres, crianças e jovens.  
Estes programas assentavam na ideia de que o aumento do rendimento 
depende da política económica de equilíbrio das contas públicas e da 
política de austeridade fiscal, como condição de melhoria do nível de vida 
dos mais necessitados, por via da política fiscal e abertura ao comércio 
internacional por parte dos países em vias de desenvolvimento. Contra esta 
ideia está o facto de que o actual modelo de globalização das economias 
favorece o aumento dos níveis de concentração da propriedade e do 
                                                                                                                                               
- a formalização do Estado de Direito (compreendendo a constitucionalização dos direitos dos homens). 
Para mais desenvolvimentos vide B MAGLORIE ONDOA, “Le droit public des États africaines sous 
ajustements structurel: le cas du Cameroun, in Mondialisation, exclusion et développement africaine: 
Stratégies des acteurs publics et privés”, Sous direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama et Séraphin 
Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Africain Édition, 
2006, pp 375-424; ERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et 
politique mondial”, pp 185-190.  
225 Julgamos pertinentes as observações de JEN-PAUL FISOUSSI, A democracia e o mercado, p 70: “A 
alquimia que leva ao sucesso é, pois, complexa, e dela conhecemos apenas um número muito restrito de 
elementos. Pode ser que não sejam esses elementos que produzem o resultado constatado, mas a sua 
conjugação com outros, inobserváveis. Seria, então, perigoso tirar conclusões apressadas quanto às 
instituições óptimas a estabelecer em países caracterizados por performances económicas medíocres.” 
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rendimento de forma não compensáveis por nenhum programa de 
assistência social226.  
 
Não menos significativos e influentes são os ideais político-filosóficos do 
Estado recém-independente, de inspiração marxista-leninista, com todas as 
implicações a nível da concepção e estruturação da vida social, económica 
e política. A mudança do sistema de equidade resultado dessas mesmas 
reformas não se afigura uma decisão política livre e consciente. A mudança 
rumo ao mercado e à democracia resulta de um constrangimento imposto 
ao exercício do poder político do ex-partido-único-Estado pelas 
organizações financeiras internacionais. Sem embargo, hoje, configura a 
expressão da ideia da complementaridade entre o mercado e a política, 
inquestionáveis centros de concorrência: a democracia económica e a 
democracia política e social (conforme se depreende do artigo 11.º, n.º 2 
CRGB). Estes dois centros estão, hoje, alicerçados, em termos formais, nos 
direitos fundamentais dos cidadãos, cuja operacionalização proclama a 
existência de um Estado de Direito de democracia substancial (até aqui 
inexistente), preocupado em garantir uma efectiva concretização dos 
direitos do género humano (da qual resulta a rejeição de estratégias 
monopolistas que procuram cercear a liberdade individual) proclamados 
solenemente pelas declarações internacionais e pelas constituições 
modernas. Contrariamente a ideia da substituibilidade entre o mercado e a 
política que pugna pela retirada do Estado, num claro apagamento da esfera 
política em detrimento do alargamento da esfera do mercado ou vice-versa. 
A importância do princípio da subordinação do poder económico ao poder 
político (vide artigo 11.º, n.º 1, segunda parte, CRGB) não se confunde 
com a substituição dos mecanismos políticos pelos mecanismos 
económicos de decisão, um dos argumentos irrefutáveis na actualidade, da 
qual se conclui a deslocação dos centros nacionais para os internacionais, 
do público para o privado227. Por outras palavras questiona-se a utilidade 

                                                 
226 Reconhecendo os efeitos perversos dos diversos programas de ajustamento estrutural e como forma de 
os minorar, após tentativas de criação de estruturas, mecanismos e instituições que centralizam os fundos 
para a acção social, o Governo guineense institui o Fundo de Acção Social “pessoa colectiva de direito 
público, dotado de autonomia administrativa e financeira.” (artigo 1.º), cuja finalidade é “apoiar grupos 
vulneráveis organizados em associações, nas suas iniciativas de luta contra a pobreza, nomeadamente as 
associações das mulheres e de camponeses, assim como crianças, mulheres e idosos comprovadamente 
carenciados e/ou incapacitados física ou mentalmente” (artigo 2.º, n.º 3) pelo Decreto n.º 4/2000, 
publicado no BO n.º 32, de 7 de Agosto.     
227 Vide nesta direcção RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 85. Nas pp 86,87 e 88, escreve; “O poder 
real escapa aos estados… As grandes opções políticas, que deveriam ser objecto de debates nacionais, são 
confiscadas por um pequeno número de actores…O dinheiro como valor supremo, e os homens para o 
servir.”  
A ser assim, isso evidencia um aspecto do questionamento do princípio da subordinação do poder 
económico ao poder político (vide entre nós o disposto no artigo 11.º, n.º 1, segunda parte, CRGB) que, 
ao contrário, neste caso, sugere a inversão de valores sociais e aponta para o predomínio da economia. Se 
se considerar que o Estado paternalista não resistiu a prova da reforma encetada no quadro das 
organizações económicas e financeiras no seio da Bretton Woods, isso não pode significar a inversão dos 
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prática deste dispositivo constitucional numa altura em que as decisões 
económicas são tomadas pelo mercado e não pela política, longe da 
soberania estadual, ela sufocada pela globalização.   
De facto, o aspecto político é fulcral na institucionalização de um mercado 
à escala global. É forçoso concluir, nesta linha, que a sua realização não se 
vislumbra sem que esteja garantida a democracia, enquanto parâmetro de 
controlo e de legitimidade das decisões, sufragadas pelos cidadãos228. Este 
é um problema que, ao cabo e resto, se resume no estabelecimento da 
democracia à escala global, na linha de aprofundamento e reforço das 
instâncias nacionais, sem os quais cremos não haverá verdadeira world 
economy.  
 
Noutras palavras, o problema da afectação de recursos e devolução dos 
rendimentos fica, assim, confinado à escolha entre uma das duas opções: o 
mercado ou a política. Isto é a exclusividade do mercado, considerado o 
sistema mais adequado de afectação de recursos e devolução de 
rendimentos, mas exclui os menos competitivos, competentes e 
qualificados, ou a política, como assinala DAN USHER229, com todas as 
consequências inerentes à teoria dos jogos, pela multiplicidade de 
resultados possíveis, principalmente a sua incompatibilidade com a 
democracia. No entender deste autor o sistema de “equidade”, a conjugação 
do político e do económico resulta ser o melhor em matéria de afectação de 
recursos e devolução de rendimentos230. 
A liberalização económica (e por arrastamento a liberalização política e o 
multipartidarismo) é um dos principais aspectos em que se traduz os 
objectivos do paradigma e legalidade neo-liberais. Se do ponto de vista da 
liberdade de comércio e de trocas registou-se uma melhoria no 
abastecimento do mercado interno com os produtos primários para as 
necessidades vitais das populações, já do ponto de vista do melhoramento 

                                                                                                                                               
valores constitucionais, no sentido da submissão dos poderes públicos, pelo menos, aos ditames destas 
organizações, o que leva a interrogar sobre a validade e a utilidade prática deste princípio restrito 
unicamente ao âmbito nacional.  
228 Argumentam FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, p 13: “O mesmo processo lento e difícil de difusão da democracia a nível planetário 
representa uma componente fundamental da globalização, estimulada pelo acesso a fontes livres de 
informações e pela exigência de que os cidadãos manifestam de exercer o seu poder de escolha não só no 
mercado dos produtos e dos serviços mas também no da política e das ideias.” 
229 Apud JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, pp 55-62. 
230 Acresce a esta questão, a escassez de recursos internos, sistematicamente suprida com 
ajuda/assistência ao desenvolvimento, financiada pela cooperação internacional e organizações 
financeiras internacionais. Nos últimos anos tem vindo a reduzir substancialmente a ajuda quer bilateral, 
quer multilateral. Perante esta realidade e perante a situação caótica da economia e das finanças públicas 
nacionais somente uma política económica e social coerente – sem contar com a solidariedade 
internacional – poderá estimular o crescimento económico e propiciar o desenvolvimento económico e 
social, porquanto permite a criação de empregos e a melhoria das condições de vida das populações em 
geral, proporcionando, assim, ao sistema de Segurança Social os meios financeiros de que grandemente 
necessita. 
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da produção e produtividade, desenvolvimento e crescimento económicos 
não existem razões para se ajuizar positivamente os benefícios da 
imposição dos dadores de Ajuda Pública ao Desenvolvimento231. 
Esta liberalização transformou as elites política e burocrática em elites 
económicas, à mediada em que se desmantelava as estruturas económicas e 
sociais tradicionais e deflagra uma potencial corrente de massa camponesa 
dependente de trabalhos sazonais e jornaleiros e, com ela, a perda da 
solidariedade tradicional. Mal se concebe um qualquer processo de 
desenvolvimento alheio a preservação dos laços familiares e colectivos. 
Este mal da liberalização económica deve-se ao facto de ela não ser 
antecedida de uma reforma agrária, que contemplasse, entre outros, o 
direito da população camponesa sobre a terra. Era uma manifestação do 
surgimento de novos agentes económicos, através de processo que fazia 
lembrar as estruturas pré-capitalistas. 
 
O neoliberalismo arruinou as sociedades tradicionais. De facto, o direito 
costumeiro das colectividades locais simplesmente foi ignorado em 
detrimento de interesses mesquinhos dos alóctones (políticos, governantes 
e burocratas) que sabiamente aproveitaram as disponibilidades em crédito 
financeiro das organizações financeiras internacionais para adquirirem 
hectares de terras trabalhadas de geração em geração por populares locais. 
Este facto também contribuiu para a perda de capacidade de sustento do 
chefe da família e dos seus, para além de revelar uma clara tensão, 
dissintonia e divórcio entre a sociedade rural e a sociedade nacional232. 
Por paralelismo, a situação da agricultura tradicional é aplicada ao sector 
público empresarial, mormente as pequenas e médias unidades industriais. 
Sabe-se que a liberalização económica foi aproveitada, neste particular, 
pelos políticos e burocráticos, sobretudo estes últimos, para a aquisição, por 
concurso público?, de empresas em que eram antigos administradores. 
Estas são outras formas suavizadas de rent seeking. 
A situação de falência técnica das unidades públicas de produção 
privatizadas deve-se, em parte, à incapacidade e à incúria destes mesmos 
dirigentes que se tornaram em verdadeiros proprietários. Muitas delas 
(senão a esmagadora maioria), hoje, não estão em laboração, com avultados 
perdas para a economia nacional, não só pela não produção de bens antes 

                                                 
231 Sobre o balanço geral dos programas de liberalização económica e comercial, bem como da 
liberalização do mercado de capitais, e o seu impacte sobre a redução da pobreza e a procura de 
alternativas possíveis, vide a posição crítica de JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande 
desilusão, passim, especialmente pp 127-129. 
232 Não resisto a citar o sábio ensinamento de ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e 
processos de desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, p 177: “Em África, a experiência prova 
que existe uma contradição inevitável entre as sociedades rurais e o Estado Nacional. Superar esta 
contradição é uma pré-condição e um desafio necessário para que o desenvolvimento seja pensável e 
possível.” 
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produzidos, como também pela perda de postos de emprego e da 
possibilidade de auto-sustento e de ganha-pão. 
Enfim, … as reformas económicas propiciadas pela liberalização 
económica ditaram o fim de um projecto de sociedade sem classes, 
contrariamente o princípio programático de “promoção continua do bem-
estar do povo e da eliminação de todas as formas de sujeição da pessoa 
humana a interesses degradantes, em proveito de indivíduos, de grupos ou 
de classe” (artigo 11.º, n.º 2, CRGB). Delas resultaram a criação de elites 
económicas, com padrões de vida e de riqueza233 incompatíveis com a dura 
realidade nacional que experimenta, quotidianamente, a grande maioria da 
população. Ou seja, a liberalização económica recriou o passado: duas 
sociedades, a de cada vez mais abastados e a de famintos. Neste tocante o 
paradigma e legalidade neo-liberais não diferem do paradigma e 
legalidade coloniais.                 
Mas… a sorte das soluções dos modelos únicos não é igual para todos, 
devidos os condicionalismo reais. A contemporaneidade sugere um 
processo irreversível de abertura política e democratização da sociedade 
guineense, contrariamente os anos de totalitarismo e o cumprimento da sua 
função de realizar, à sua maneira, o processo de transição da economia 
colonial para uma economia socializante, que nunca se realizou. 
Presentemente, as transformações são no sentido de uma economia 
capitalista234, de cariz neo-liberal, protagonizada pelas alterações na 
concepção, estruturação e funcionamento de um Estado que se pretende 
democrático, política e economicamente, em toda a sua plenitude.      
Mesmo assim, a inexistência de um padrão uniforme de desenvolvimento 
para todos os países, de um lado; o facto do entendimento de uma 
sociedade não se esgotar na análise das transformações do seu sistema 
produtivo, de outro, não nos oferecem segurança quanto ao futuro, com 
bem evidenciam as características anómalas da Guiné-Bissau, sobressaindo 
as convulsões políticas e militares, a indisciplina financeira, a dívida 
externa, os gastos públicos incontroláveis, a corrupção, o nepotismo, o 
clientelismo,... tudo indícios que permitem afirmar que o futuro será 
turbulento na área económica, com inevitáveis repercussões a nível político 
e social. 

                                                 
233 Numa análise semelhante ÁLVARO NÓBREGA, A luta pelo poder na Guiné-Bissau, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2003, p 260, escreve: 
“(...), o nascimento de uma classe de proprietários abastados que ostentam, perante a sociedade, os 
símbolos socialmente aceites da sua riqueza: boas casas, melhores carros, muitas e belas mulheres”. 
234 MAKTHAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África ao Sul do 
Saara”, p 143, chama a atenção que a “especificidade e a complexidade das estruturas (políticas, 
económicas, sociais…) africanas devia convidar a uma maior prudência e à distinção de matizes, sob pena 
de passar ao lado das realidades existentes.” Pelo que, no seu entender, o termo mais correcto seria 
“capitalismo de Estado” para denominar o “conjunto dos países africanos.” E continua: “De facto, em 
cada um destes países o Estado assumiu a responsabilidade do desenvolvimento económico, após ter 
herdado um sistema heterogéneo de estruturas capitalistas e “tradicionais””. 
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A acumulação dos défices da balança de pagamentos faz reduzir a 
importação e a desvalorização da moeda que, por sua vez, provocou a 
mudança na estrutura interna dos preços, a inflação. A contenção das 
despesas públicas deu origem a redução do mercado interno e a inversão 
desta situação pressuporia uma política de investimentos, inadequada à 
política de restrição de créditos. 
Para se minimizar os efeitos negativos sobre a sociedade em tempos de 
programas de ajustamentos estruturais seriam necessários apoios aos 
grupos e sectores mais voláteis, o que conflituaria com o imperativo de 
contenção das despesas, uma das componentes alvo de medidas de políticas 
económicas.  
 
As experiências africanas dos processos de globalização das economias e 
execução dos programas de ajustamentos estruturais não são satisfatórias. 
Os objectivos da redução do sector público, por conseguinte das despesas 
públicas e do pagamento de dívida interna, não foram acompanhados de 
um programa de reestruturação da economia, virado para o aumento da 
produção e produtividade, pois que os actores privados não eram 
verdadeiramente considerados no quadro das reformas que acompanharam 
os ajustamentos estruturais. Resulta daí a não diversificação235, pouca 
integração, coerência e dinamismo das economias africanas. Em suma, 
ausência de perspectivas de longo prazo, em contrapartida uma 
multiplicidade de medidas de curto prazo, conduzindo a estagnação dessas 
mesmas economias236. 
Contrariamente à alegada ‘necessidade’ de uma economia mundial mais 
justa e equitativa que sustenta esses programas, apenas uma minoria 
registou progressos assinaláveis, enquanto uma parte significativa dos 
países (e das suas economias) tenta desesperadamente recuperar da 
marginalização e ganhar espaço na arena internacional. Esta contradição na 
aldeia global parece resultar quer das contradições internas237 e das 

                                                 
235 Relacionando os conceitos de ajustamento e de diversificação conclui ANTÓNIO COVAS, Política 
agrícola e Desenvolvimento rural, p 41, que “A diversificação é uma condição necessária para um 
processo de ajustamento bem sucedido no plano económico. Porque facilita o funcionamento do mercado 
de trabalho local e regional, porque retém população e cria poder de compra, porque cria novas 
oportunidades de negócio e novos agentes de desenvolvimento. É certo que os contextos locais e 
regionais são muito variados, mas a diversificação dependerá sempre, em primeira linha, das medidas de 
desconcentração e descentralização que forem efectivamente concretizadas.”  
Vide ainda o mesmo autor e obra, pp 73-74. 
236 BRUNO BEKOLO-EBE, Introduction, in Mondialisation, exclusion et développement africain, Tome 
1, p 12. O autor acresce a difícil situação económica africana um novo problema que contribui 
negativamente para o futuro do continente negro “la pandémie du VIH/SIDA et autres grandes endémies, 
la dégradation de l’environnement... le développement de l’exclusion sociale… l’éducation se dégrade…  
(idem).  
237 As dissemelhanças políticas (um misto de regimes democráticos mais ou menos formais que convivem 
com os regimes ditatoriais), os diferentes (des)níveis de respeito pelos direitos fundamentais, o 
(questionamento do) estado de direito, as guerras e os conflitos intra/inter-Estados, a legitimidade 



 132

disfuncionalidades estruturais destes, quer da falta de equidade do 
comércio internacional. Com ela agrava-se o seu estatuto de periferia das 
economias menos desenvolvidas e ‘consolida-se’ a sua exclusão.  
Ou seja, a solução ideal sugerida pela reforma económica e por 
arrastamento a reforma política só aparentemente beneficiou a integração 
das economias menos desenvolvidas no contexto do comércio 
internacional. As medidas de políticas económicas que supostamente 
criariam condições para a integração dessas economias no mercado global 
ou planetário238 não surtiram efeitos pretendidos. Os pilares de uma nova 
era para a economia mundial visam a consolidação do ideal neoliberal, 
eliminação das restrições comerciais entre as economias nacionais e 
desmantelamento das barreiras e obstáculos diversos que, segundo a teoria 
neoliberal, impedem a integração africana239 nessa mesma economia.  
Esse optimismo rapidamente desmoronou para as economias menos 
desenvolvidas. Esta, á medida que se aprofundava o processo de 
globalização das economias nacionais, viram agravar a marginalização das 
suas economias. Estão nestas situações as economias africanas, fragilizadas 
por séculos de atrasos e herança de uma economia agro-alimentar, com 
baixo rendimentos e produtividade240. E, portanto, incapazes de dar salto 
qualitativo no concerto das Nações.  
Na verdade, a precariedade das condições sociais em geral constrange a 
produção e a produtividade das economias africanas. As incertezas quanto 

                                                                                                                                               
democrática, os golpes de estados, os golpes palacianos, etc, são elementos contraditórios de uma 
integração africana pouco realizável. 
238 BRUNO BEKOLO-EBE, Introduction, in Mondialisation, exclusion et développement africain, Tome 
1, p 11, fala do risco da marginalização do continente negro: «Ce risque était lié au fait que les conditions 
idoines et pertinentes permettant à la mondialisation d’y produire tout ses effets bénéfiques n’étaient pas 
réunies. Tout le problème était donc ici de savoir comment arrimer l’Afrique au train de la mondialisation 
pour qu’elle aussi tire avantage de cette marche vers le nouveau paradis.» 
Em termos de uma abordagem que subordina as economias subdesenvolvidas à exploração e dominação 
das economias desenvolvidas, cfr. a análise de PABLO GONZALEZ CASANOVA, ”Colonialisme global 
et démocratie”, pp 11 3 ss. 
239 Irrompendo sobre a questão da unidade africana e sua integração, JOSEPH KI-ZERBO, À quand 
L’Afrique?, p 8, é taxativo: “Mon idée. Comme vous le savez, c’est que l’Afrique doit se constituer à 
travers l’intégration, car elle n’existe pas vraiment pour le moment. C’est para soin «être» que l’Afrique 
pourra vraiment accéder à l’avoir. À un avoir authentique; pas à un avoir l’aumône, de la mendicité. Il 
s’agit du problème de l’identité et du rôle à jouer dans le monde.” 
No seu artigo «Mondialisation et stratégie de développement pour l’Afrique», in Mondialisation, 
exclusion et développement africain, Tome 1, Collection Economie d’Afrique, Africaine d’Edition, 
Centre d’Etudes et Recherche en Economie et Gestion, Université de Yaoundé II, 2006, THÉOPHILE 
NGWEM MBOG questiona a estratégia para o desenvolvimento do continente negro, colocando ênfase 
na ideia da «autonomie collective, à travers l’intégration sous régionale et continentale allant jusqu’à 
l’instauration d’une union économique et monétaire suivant l’exemple de l’Europe Occidental…» (pp 39-
40).  E acrescenta que «l’intégration régionale et sous-régionale, celle-ci doit constituer une étape 
intermédiaire vers la mondialisation» (p 41).    
240 Os conturbados anos que se seguiram a independência dos países africanos revelaram-se sobretudo 
desfavoráveis no plano da produção (crise generalizada, redução da capacidade de produção e de 
exportação, desvalorização das matérias-primas) e do financiamento (pela marginalização das economias 
não produtoras e exportadoras de petróleo). Aliás de resto era o início da desregulação do sistema 
monetário.  
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ao futuro imediato não oferecem ambiente para se antever, computar e 
perspectivar as necessidades do devir: produz-se para o consumo imediato. 
E a riqueza produzida não é suficiente para cobrir todas as carências 
sociais. Uma luta de um quotidiano, em que são escassas as margens de 
poupanças pública e privadas.  
 
Terminada esta rápida abordagem dos dois temas, a mundialização das 
economias e os programas de ajustamento estrutural, surge a necessidade 
de ‘confrontar’ estas realidades, a partir dos seus efeitos. Como é sabido, o 
fenómeno da mundialização ou globalização ocorreu em vários domínios 
da actuação humana e não têm um vector comum, em virtude de interessar 
diversas ciências sociais, cada uma com as suas especificidades. Ele tem, 
contudo, o condão de possibilitar uma maior interacção das relações entre 
as pessoas e instituições, seja a nível político, social, económico, cultural, 
em todos os quadrantes do globo. Este é um problema da efectiva 
participação dos Estados e seus cidadãos neste mesmo processo. 
A globalização e os programas de ajustamento estrutural colocam em 
discussão, hoje, o papel dos Estados-soberanos em relação aos blocos, às 
comunidades e aos indivíduos. Esse é um patamar de grande relevo de 
questionamento das suas vantagens. 
As marcas do processo de globalização das economias domésticas nos 
sistemas jurídicos podem ser reflectidas a partir de três perspectivas 
complementares: a primeira consiste na redefinição das fontes de Direito; a 
segunda, na concentração da produção de direito em instâncias não 
legislativas241 e a terceira, traduz-se na supressão ou redução dos direitos 
sociais, mormente através de uma nova divisão internacional de trabalho. 
 
A primeira das perspectivas, a teorização das fontes de direito afirma que 
as concepções tradicionais sobre a génese do direito se encontram 
debilitadas. A globalização, em suas diversas facetas, incitou a criação de 
variados centros de produção normativa, relativamente independentes do 
poder estatal, o que conflitua com a exigência dos Estados de Direito 
quanto à “justificação da obediência à lei.... num sistema jurídico 
enquadrado num qualquer tipo de democracia.”242  

                                                 
241 Como são os casos de estruturas resultantes das organizações de cariz política e/ou económica criadas 
com o fito de dirigir a governação nos Estados supra-nacionais ou em associações de Estados soberanos. 
Os exemplos abundam. São sobretudo reflectidos nas instâncias internacionais de regulação económica e 
social criadas, a partir do processo de globalização das economias, pelas multinacionais. Os Acordos 
Quadros Internacionais, não obstante não substituem as legislações nacionais, formalmente criam 
vinculações entre as partes.  
Vide sobre o assunto BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, pp 84-85.  
242 J. H. H. WEILER e JULIA MOTOC, “Governação sem governo: o desafio normativo do direito 
internacional”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Publicações Dom Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002, pp19-20. Para estes 
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Significa isso a perversão da democracia e com ela a legitimidade e 
responsabilidade das deliberações dessas entidades não estatais ou supra-
nacionais243. A transferência de poderes para as instituições não 
democráticas desvirtua a democracia e a preservação da soberania dos 
Estados membros. Assim, as relações jurídicas que ultrapassam as 
fronteiras nacionais tendem a pautar-se por outras normas que não aquelas 
de um ordenamento jurídico específico. Prevalece, nesses casos, a vontade 
contratual das partes244 e sua subordinação à arbitragem ou a outros 
mecanismos alternativos de resolução de litígios.  
A globalização económica e os programas de ajustamento estrutural, 
especificamente concebidos na vertente económica, levantam o problema 
da essência da relação política, compreendendo o poder político e os 
cidadãos245. Esta relação deve ser pensada em termos de mais direitos do 
homem e menos poder. À essa luz, uma das críticas que se presta é o facto 
de a lógica do lucro limitar a percepção do homem a uma mercadoria e não 
um ser com dignidade, que com ela não se compara ou equipara.  
Se se atássemos as posições doutrinárias conexas com as religiões (e 
centrássemos na perspectiva de S. TOMÁS DE AQUINO da criação) 
diríamos que o homem é uma criatura suprema, e, portanto, nenhuma visão 
                                                                                                                                               
autores “se a obediência estiver de facto garantida sem a legitimidade que emana das práticas da 
democracia, já não se poderá falar de Estado de Direito.” (p 20)  
243 Na linha de J. H. H. WEILER e JULIA MOTOC, “Governação sem governo: o desafio normativo do 
direito internacional”, p 36: “Quando existe governação, esta deve ser legitimada democraticamente. Mas 
a democracia pressupõe um demos e a existência de um governo. Qualquer que seja o modelo 
democrático adoptado, este será sempre elementos de responsabilização, representação e alguma 
deliberação.”  
Vide ainda JOSEPH E.STIGLITZ, Globalização - A grande desilusão, pp 306-307. Para o autor a 
globalização permitiu a substituição de ditaduras antigas por ditaduras das finanças internacionais.  
Neste particular, podíamos concluir que há coincidência entre os paradigmas e legalidades coloniais, 
revolucionários e neoliberais.    
244 Seria de resto a justificação plausível da proliferação e importância dos acordos e tratados nas relações 
entre os Estados, aliás como bem notam J. H. H. WEILER e JULIA MOTOC, “Governação sem governo: 
o desafio normativo do direito internacional”, p 29: “Os Estados continuam a comprometer-se 
enormemente em relações contratuais, bilaterais e de tratado..., eles também se vêem agora como partes 
de um sistema internacional que possui um nível crescente (através do direito dos tratados, das «novas 
fontes» e de outros métodos) de direito internacional generalizados, de «legislação nacional».”   
Por outro, esta ideia aplica-se aos resultados das contratações internacionais desenvolvidas no quadro das 
multinacionais. Assim, por exemplo, as responsabilidades sociais das empresas vinculam, 
voluntariamente, as partes contratantes, as empresas ou organizações de empregadores e organizações de 
trabalhadores. Vide BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, pp 82-83. 
245 Tal como salientam FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, p 13: “Um dos pontos sobre os quais recaem maiores polémicas no debate diz respeito 
às consequências sobre a soberania nacional. Para muitos críticos da globalização a soberania popular que 
se exprime através da eleição dos parlamentos e dos governos é minada pelo enorme poder das 
multinacionais e das organizações internacionais,…” 
Entrelinhas a ideia de falta do elemento político nas instâncias internacionais encontra-se em JOSEPH E. 
STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 28: “Eu sabia que as ideias eram importantes mas 
também a política, … aquilo que eu advogava era simultaneamente boa teoria e boa política. Mas quando 
me transferi para a cena internacional, descobri que nenhum destes factores regia a tomada de decisões, 
sobretudo no Fundo Monetário Internacional. As decisões eram tomadas com base naquilo que parecia ser 
um dogma que às vezes parecia dissimular interesses específicos” 
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economicista, tanto nacional como internacional, o afecta na plenitude da 
sua dimensão. Deste modo os interesses económicos são secundarizados 
perante os princípios humanitários que devem presidir a sociedade nacional 
e a sociedade internacional. 
Assim, a perspectiva meramente económica constrange os direitos 
humanos246. A adesão irrestrita aos mecanismos de mercado comportam 
riscos que obrigam a um repensar da redistribuição das vantagens da 
globalização, no sentido de não se resumir a integração económica a um 
incremento aritmético de riqueza, mas uma efectiva superação da 
pobreza247. 
Uma participação democrática mais ampla no processo integracionista 
legitima novos princípios para a globalização, procurando equilíbrio entre 
as forças políticas e económicas, de sorte que a tese da inexorabilidade da 
globalização não seja indício da fragilização do poder político autónomo, 
incapaz de deliberar sobre a conveniência e oportunidade de suas decisões. 
De resto, muitas são os alertas neste sentido, em virtude do perigo que 
representa para a soberania e autonomia dos Estados e da participação dos 
cidadãos nos centros de decisão.   
A globalização económica, em suma, criou uma democracia de aparência 
longe de qualquer tipo de participação dos cidadãos248. Realizaram-se 
importantes transformações no panorama económico mundial sem 
concurso dos cidadãos. Este falhanço está na origem do surgimento de 

                                                 
246 Numa tradução sábia desta verdade, escreve JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande 
desilusão, p 274: “O típico governador de um banco central começa o seu dia a preocupar-se com as 
estatísticas da inflação e não com a pobreza. O ministro do Comércio preocupa-se com os números das 
exportações e não com os índices da poluição.” 
247 Os discursos reformadores da globalização vão neste sentido. De facto, este fenómeno não é 
caracterizado apenas por desvantagens, porquanto ele permitiu alguma melhoria na qualidade de vida das 
pessoas e na tomada de consciência dos seus direitos face aos Estados e as suas organizações. Estamos 
com JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 271, quando afirma: “A globalização 
trouxe melhor saúde, assim como uma sociedade civil activa à escala mundial, lutando por mais 
democracia e mais justiça social.” O autor reconhecendo os malefícios desta globalização conclui: “O 
problema não está na globalização, mas sim na maneira como tem sido gerida. O problema reside em 
parte nas organizações económicas internacionais, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do 
Comércio, que ajudam a definir as regras do jogo.” (idem).  
Vide ainda RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 97 e ss.  
248 A globalização dita, nos nossos dias, um centro autónomo de criação de direito, o direito internacional, 
independente dos Estado e dos seus cidadãos, o que revela um défice de democracia. Segundo J. H. H. 
WEILER e JULIA MOTOC, in “Cidadania e novos poderes numa sociedade global” p 25: “A indiferença 
em relação à democracia demonstrada pelo direito internacional decorre da ausência daqueles elementos 
na vida internacional: existe um direito internacional, mas não existe, tradicionalmente, nenhum «demos 
internacional», nenhuma comunidade internacional e nenhum Governo internacional.” (Itálico no 
original).  
SAMIR AMIN, Préface, p 12, apela para um “projet de mondialisation humaniste alternatif…». Na 
mesma página o autor questiona a necessidade «d’un «droit mondial des peuples… un nouveau droit 
supérieur qui garantisse à tous sur cette planète un traitement digne, condition de leur participation active 
et incentive à la construction de l’avenir? un droit plein, multidimensionnel, que traite des droits de la 
personne humaine (hommes et femmes bien entendu, en tant qu’autres pleinement égaux), des droits 
politiques, des droits sociaux (travail et sécurité), des droits de communautés et des peuples, enfin du 
droit régissant les relations inter États.»” 
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movimentos de resistência249, os movimentos sociais ou de massas, em que 
sobressai o Fórum anti-globalização250, que reivindica, através de uma 
intervenção ou participação cívica global, uma justiça económica para a 
aldeia global: comércio justo (fair trade) diferente de comércio livre (free 
trade).  
A reivindicação de participação dos movimentos de cidadãos combina com 
outras reacções contrárias a presente globalização. Uma delas é os 
ensinamentos da doutrina social da Igreja que, entre outras, apela para um 
mundo mais justo e equitativo, onde os pobres e desamparados encontram 
protecção e dignidade. Este é um apanágio de uma luta em busca de 
melhores resultados para a humanidade, apresentado, para as classes 
políticas, como modelo de reflexão e despertar de consciências para a 
rediscussão das condições precárias em que vivem milhões de pessoas 
abandonados à sua sorte. 
 
A segunda, na linha da anterior, compreende a sua implicação na redução 
do papel do Estado, no exercício da sua actividade de criação e imposição 
de normas, devido o contraimento da esfera pública e a ampliação da 
competência da esfera privada, que passa a conduzir, em certos casos, os 
rumos da economia. Neste particular, a actuação do Estado, segundo a 
ideologia liberal, com o seu individualismo exacerbado, intrusiva e 
violadora dos direitos dos cidadãos, conduz à concepção de "Estado 
Mínimo". Contra esta perspectiva não actuante do Estado, os séculos XIX e 
XX, foram de substancial expansão da esfera pública e dos instrumentos de 
participação política.  
Como consequência da globalização, a produção de direito sofre de uma 
forte despolitização, em detrimento da racionalidade económica, que 

                                                 
249 Estes englobam todas as organizações voluntárias e apolíticas dos cidadãos que não se revêem no 
actual modelo de globalização. O resumo das contribuições das diferentes organizações não 
governamentais encontra-se em GORDON SMITH, “Governação na ausência de governos”, in Cidadania 
e novo poderes numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, 
Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002, pp 39-58.  
250 A superioridade (quase) absoluta dos valores do mercado sobre os valores da política e da sociedade 
deu origem a reacções contrárias ao presente modelo de globalização, como se verifica um pouco por 
todos os cantos do planeta onde os seus paladinos encontram-se para definir o destino da economia. Uma 
ilustração do que dissemos encontra-se em JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 
278, nestes termos: “O descontentamento com a globalização advém não só da sensação de que a 
economia se sobrepõe a tudo o resto, como também de uma determinada concepção económica – o 
fundamentalismo do mercado – que parece sobrepor-se a todas as outras. Em muitas partes do mundo, o 
que se contesta não é a globalização em si mesma – as novas fontes de financiamento para o crescimento 
ou os novos mercados de exportação – mas um conjunto específico de doutrinas, as políticas do Consenso 
de Washington que têm sido impostas pelas instituições financeiras internacionais.”  
Não distante desta, ILÍDIO DAS NEVES, Crise e Reforma da Segurança Social, Equívocos e realidades, 
Edições Chambel, Lda., Lisboa, 1998, p 30: “De qualquer modo, parece forçoso reconhecer que a 
internacionalização da economia é um fenómeno mais natural e inevitável do que a internacionalização 
das políticas sociais e, dentro destas, das que representam à protecção pela segurança social.” 
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impera nas organizações internacionais/regionais de cariz económica251 e, 
por conseguinte, a constrição dos canais de participação popular neste 
processo (contrariamente a consagração, no artigo 4.º, al. h), “in fine” 
TCEDEAO, do princípio da participação popular no desenvolvimento desta 
Comunidade). Trata-se, como se viu, de um dos perigos da globalização, 
cujas consequências sociais devem merecer adequada ponderação. 
 
Outra das consequências da globalização económica está no 
desvirtuamento da concepção de direitos sociais. Esta é a terceira 
perspectiva. Como se verá os seus efeitos negativos, os custos políticos e 
sociais, exigem a intervenção pública para garantir mínimo apoio aos 
grupos sociais mais vulneráveis e promover a actividade económica nos 
sectores ou actividades estratégicas. Mas, do ponto de vista da visão 
neoliberal, estas políticas conflituariam com a política de contenção das 
despesas públicas, uma das componentes alvo de medidas de políticas 
económicas das organizações financeiras internacionais. 
Por outro, como se sabe, a procura de um Estado Social trouxe consigo um 
leque muito amplo de direitos, abarcando, principalmente a legislação 
trabalhista e previdencial. Com elas, a universalização da saúde, educação e 
direito ao trabalho252, como direitos dos cidadãos. Característica marcante 
dos direitos sociais é a indispensabilidade da prestação positiva do Estado, 
por intermédio de políticas sociais capazes de criar condições de bem-estar 
para todos os cidadãos, sem embargo de privilegiar os mais 
desfavorecidos253.  
Uma visão que privilegia o ângulo social, os direitos sociais, cuja 
realização exige a intervenção do Estado. Nesta perspectiva estamos com 

                                                 
251 Exemplos mais patentes destas são o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, e a 
Organização Mundial de Comércio, OMC, e os acordos a ela associados.  
252 Nos termos do artigo 3.º LGT podemos vislumbrar o direito ao trabalho – compreendendo a liberdade 
da escolha da profissão – como direito fundamental. (Sob a epigrafe “Direito ao trabalho e liberdade de 
escolha de profissão:  
1. Todos têm direito ao trabalho e à liberdade de escolha de profissão ou género de trabalho, salvas as 
restrições legais impostas por imperativos da Reconstrução Nacional ou inerentes à sua própria 
capacidade.  
2. O dever de trabalhar é inseparável do direito ao trabalho, excepto para aqueles que sofram de 
diminuição de capacidade por razões de idade, doença ou invalidez.”   
253 O que não se confunde com a concessão de direitos subjectivos. Ou seja tal conclusão não deve ser 
admitida como sinónimo de direitos subjectivos, sob pena de potenciar a uma interpretação das normas 
constitucionais sociais como atributivas de direitos económicos e sociais exigíveis judicialmente. A favor 
desta cautela milita a própria Constituição, quando o legislador constitucional fazer depender a 
concretização integral dos mesmos direitos, no artigo 58.º, ao “desenvolvimento do país”. Entretanto, já 
se disse, noutro lugar, que esta norma constitucional não pode ser interpretada como um refúgio para se 
recusar prestações sociais aos indivíduos que delas carecem. Ela impõe aos órgãos do poder do Estado a 
obrigação de criar as condições materiais que permitam a concretização da democracia económica e 
social, no sentido da efectiva garantia da concretização dos direitos sociais. 
Sobre o assunto vide a posição de diferentes autores em JOÃO CAUPERS, Os direitos fundamentais dos 
trabalhadores e a Constituição, passim.  
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JOÃO CAUPERS254 quando afirma que os direitos sociais “têm como 
objecto prestações positivas do Estado, como fundamento a solidariedade 
social, como objecto imediato a correcção das injustiças sociais 
consubstanciadas em desigualardes de facto e como finalidade última a 
garantia da possibilidade de ser livre…” (Itálicos no original). 
Relativamente ainda à problemática da mundialização das economias e o 
ajustamento estrutural, estará, em síntese, a procura de uma repartição 
igualitária, entre as Nações, dos benefícios de uma economia globalizada a 
nível mundial, corrigindo os efeitos nefastos que advém de tal processo. 
Os programas de ajustamentos estruturais à escala da África representam 
uma visão própria das organizações financeiras internacionais (mormente 
Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional e agências multilaterais 
de ajuda ao desenvolvimento) quanto ao desenvolvimento e crescimento 
das economias africanas, gravemente afectadas por desequilíbrios de ordem 
estrutural. 
Na actualidade, as transformações mais de índole económica, próprias do 
processo de mundialização ou globalização das economias (que se 
apresenta marcada pela característica da irreversibilidade255) das economias 
nacionais, ditaram uma nova forma de relacionamento entre o poder 
político e a economia. A transição paradigmática (entre o paradigma 
marxista/socializante e o paradigma da modernidade ou democrática, em 
construção) em que vivemos não se apresenta completamente 
descortinável. 
De facto, nos nossos tempos misturam-se as turbulências e o caos, um 
processo (mais ou menos) sinuoso, para além dos sinais de crises evidentes: 
violência pessoal e institucional, sem limites, a que se acresce a barbárie; 
tensão permanente entre a democracia e o autoritarismo (racial), 
fomentador de acções político-militares. Assim, a modernidade encobre 
aparências, geradoras de problemas insolúveis nos nossos dias, ao menos 
que o processo em causa seja racional(?!) e não se subestime a participação 
de todos, com respeito pelas regras estabelecidas. 
 
O principal objectivo dos programas de ajustamento estrutural, como ficou 
assente, está na criação de condições objectivas que permitam a abertura de 

                                                 
254 Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, p 30. 
255 A irreversibilidade deste processo depende do funcionamento das instituições que ditam as regras que 
o orientam. Neste sentido JOSEPH E- STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 279.  
Para MICHEL HUSSON, Miséria do capital, p 6, “O capitalismo já não é um sistema conquistador, em 
expansão inexorável, penetrando todos os sectores das sociedades e todas as regiões do planeta, já só 
pode funcionar recentrando-se num núcleo duro, funcional, conforme aos seus critérios e às suas normas, 
e pondo de lado os domínios que já não consegue vergar às suas exigências (mantendo ao mesmo tempo o 
seu controlo sobre este.)”  
Nesta constatação se alicerça a sua obra – aqui referenciada – conforme o próprio: “Neste sentido, pode 
falar-se de «miséria» do capitalismo, porque perdeu a legitimidade que conseguira adquirir ao surgir 
como um factor de progresso universal.” (idem)   
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pequenas economias ao mercado internacional. Um processo que põe em 
relevo todas as fragilidades das economias menos desenvolvidas: a 
correcção das debilidades estruturais ao longo dos anos acumuladas (a que 
se acresce políticas económicas e sociais irracionais e inadequadas à 
contínua promoção e desenvolvimento das condições de vida das 
populações nacionais). 
Assim a questão central nessa temática tem que ver com os benefícios e os 
custos. Aqueles, diferidos no tempo, porque perceptíveis apenas no médio e 
longo prazos. Estes reflectem-se imediatamente no quotidiano das pessoas, 
no curto prazo. Ora, são em relação a estes que os tons das críticas256 
assumem dimensões de mais diversas naturezas, sobretudo quando os 
governos sentem dificuldades em reduzir as despesas e aumentar as 
receitas. É o que se designa comummente por impacte social negativo dos 
programas de ajustamento estrutural. 
As consequências nefastas do fenómeno global e de experiências de 
ajustamento estrutural estão presentes nos seus custos, nomeadamente o 
custo social muito elevado, reflectindo-se em áreas tão sensíveis, como por 
exemplo, os sistemas de saúde, ensino e educação; emprego e segurança 
social. Em geral a degradação das condições de vida sobretudo nas 
sociedades menos desenvolvidas. E o custo político traduzido no 
questionamento da legitimidade do partido-único-Estado, da centralização 
do poder e consequentemente a reivindicação da institucionalização de 
mecanismos democráticos do poder, o pluralismo político e a cidadania 
substancial (social e económica). Ou seja a repentina incorporação de 
novos valores pelas nossas sociedades.  
Não obstante a partilha na aldeia global dos mais supremos valores do 
mercado e do pluralismo político, as partes da mesma continuam a divergir 

                                                 
256 Vide por exemplo MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na 
África ao Sul do Saara”, p 156, num tom muito crítico: “O objectivo declarado das políticas de 
ajustamento é o de promover os equilíbrios internos e externos. Só que as medidas tomadas para este 
efeito são antes de natureza a agravar a inflação e o défice das balanças de pagamentos; e, o 
reescalonamento da dívida externa considerado (sob condição do país aplicar programas de ajustamento) 
é apenas uma formalidade, na medida em que o devedor continua insolvente, … Esta constatação leva-
nos a pensar que as medidas de ajustamento preconizadas visam apenas um objectivo: liberalizar ao 
máximo as economias africanas, através de desmantelamento do sector público e do dispositivo de 
proteccionismo industrial no quadro das novas políticas agrícolas e das novas políticas industriais.”  
O Relatório TAD/INF/PR46, da CNUCED (2002), p 2, depois de manifestar a adesão ao princípio das 
opções políticas nacionais, afirma “(…) só se conseguirá uma redução efectiva da pobreza permitindo que 
os países formulem e apliquem as suas próprias políticas, não por meio de políticas nacionais impostas 
pelos doadores…”, mas reconhece que “os programas de ajustamento estrutural das décadas de 1980 e 
1990 não estavam a fazer o suficiente para reduzir a pobreza nos países pobres.” E acrescenta: “(…), em 
média, a incidência da pobreza extrema não diminuiu nos PMA que levaram a cabo programas de 
ajustamento estrutural, nem sequer no grupo de países onde tais programas foram bem aplicados…, os 
programas de ajustamento estrutural não geram um crescimento económico acelerado e sustentado que 
permita reduzir significativamente a pobreza.” 
Vide ainda GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos humanos”, pp 
134-138. 
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quanto aos níveis de crescimento e de desenvolvimento e o fosso que as 
separa não é superável senão através de formulas institucionalizadas de 
solidariedade e de repartição igualitária dos seus benefícios.  
Na verdade, esta aldeia global é iníqua. Nela, as sociedades mais 
desenvolvidas e suas multinacionais, com as suas técnicas e tecnologias, 
dominam o comércio global e gozam dos benefícios económicos. Enquanto 
outros suportam os custos de adesão aos mecanismos de mercado e 
abertura ao comércio internacional. A coabitação e compatibilização destas 
realidades passam pela elevação da solidariedade internacional ao patamar 
de norma de integração. 
Como se sabe, a confluência de diferentes espaços nacionais e supra-
nacionais, onde o poder de normação pertence ao Estado e às suas 
instituições supra-nacionais, em grau mais ou menos variado, requer a 
partilha de custos e benefícios tanto a nível nacional como a nível regional 
e internacional. Nesta medida, a coordenação das políticas sociais não é 
mais significativa de institucionalização de formas de cooperação257 e inter-
ajuda para dar respostas à protecção social de grupos específicos que 
atravessam fronteiras nacionais, os trabalhadores migrantes. Vide infra.    
     
Os benefícios da globalização258, em suma, são auferidos diferentemente 
por países e regiões situados em patamares bem distintos. As assimetrias 
reais entre os dois mundos, não sendo consideradas, conduzir-nos-ão a 
equívocos, resultantes da aplicação aos países em desenvolvimento de um 
receituário pouco eficaz no combate as suas mazelas. 
Já se disse que a globalização das economias faz coabitar dois mundos, 
compreendendo uma zona de hemisfério abastado e uma outra onde 
predomina a pobreza, a miséria, a exclusão social, a deterioração da 
qualidade de vida, a desarticulação/degradação da rede de protecção social, 
a hiper-inflação, o crescimento exponencial da dívida externa,...  
A política de liberalização económica e comercial, per si, não contribui 
para a melhoria dos indicadores sociais e para o saneamento das finanças 
públicas dos países menos avançados259, cujos indicadores ou Índice de 

                                                 
257 Esta pode integrar formas como a coordenação e a harmonização. Disso é exemplo a Convenção 
Europeia de Segurança Social assinada em Paris, em 14 de Dezembro de 1972, no âmbito do Conselho 
Europeu, em matéria de coordenação da aplicação das legislações nacionais sobre a protecção social 
(igualdade de tratamento e benefícios derivados das diferentes legislações) num espaço de liberdade de 
circulação; Convenção Ibero-Americana de Segurança Social, de 26 de Janeiro de 1978, celebrada em 
Quioto, que estabelece as regras de coordenação na aplicação das legislações das partes integrantes da 
mesma. Ou ainda a Convenção Internacional da Segurança Social celebrada entre dois ou mais Estados. 
258 Alguns estudos apontam para a superação dos benefícios relativamente aos custos da liberalização 
económica. Estes benefícios podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas 
que vivem em situações de pobreza. Vide, no mesmo sentido FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 47. 
259 FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, pp 47-48 
apresentam duas condições ao sucesso dos países menos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento 
no mercado global, a saber: a abertura dos mercados dos países desenvolvidos às exportações daqueles, 
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Desenvolvimento Humano não correspondem a nenhum incremento da 
qualidade de vida das populações, em resultado da expansão do comércio à 
escala global260.  
Estes mesmos processos converteram os países em vias de 
desenvolvimento, com mão-de-obra barata, em pólos de atracção de 
indústrias e de investimentos (afora os problemas relativos ao comércio 
ilegal de estupefacientes, que tem assumido proporção algo invulgar) e 
financiadores das economias desenvolvidas, na medida em que exportam 
matérias-primas para alimentar as suas indústrias, como convém a estas e, 
portanto, estabelecidas em acordos entre Norte e Sul.  
Os Estados carentes de investimentos tornam-se, assim, sensíveis às 
pressões e influências dos capitalistas que conseguem incrementos de 
produção com custos reduzidos devido a esse mesmo factor de trabalho. 
Tudo isso se repercute na precariedade das relações de trabalho e na 
pauperização do trabalhador, desprotegido socialmente, e compromete a 
realização da democracia, cujo desenvolvimento e consolidação depende 
do acesso dos cidadãos às condições materiais de desenvolvimento 
humano.   
Resulta do supra exposto que os impactes do processo da globalização das 
economias e dos programas de ajustamento estrutural reflectem-se sobre o 
mercado de emprego e sobre a redistribuição dos rendimentos de produção. 
O mesmo é dizer que afectam os direitos laborais e sociais. A evolução 
tecnológica e o consequente aumento de produtividade do trabalhador faz 
do desemprego (a perda de posto de trabalho dos trabalhadores menos 
qualificados) uma questão fundamental da economia moderna, 
contrariamente o que seria de esperar: a redução do desemprego ou oferta 
de emprego. 
A dissintonia261 entre a globalização económica conduzida pelas 
organizações internacionais de cariz liberal e a globalização política e 
                                                                                                                                               
nas situações em que têm vantagens comparativas; e a adopção de políticas expansionistas do comércio 
(pela remoção das barreiras às importações, por exemplo) pelos países em desenvolvimento. Trata-se de 
uma visão que esconde um tipo de liberalismo concorrencial na sua acepção pura e dura… 
260 Esta chamada de atenção encontra-se na conclusão de FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, pp 48-49: “Em síntese, a liberalização comercial não 
pode ser uma medida isolada e um fim em si mesmo. Ela deve ser parte de uma estratégia abrangente de 
desenvolvimento e de redução da pobreza, como já amplamente foi defendido pelas Instituições 
Financeiras Internacionais (IFI). Em primeiro lugar, ela só é efectiva depois de ter removido as distorções 
que reduzem os seus benefícios. Em segundo lugar, é coordenada com outras reformas do sistema 
económico e com medidas tendentes à aumentar a capacidade da economia e da sociedade – em particular 
dos pobres – de responder à mudança (instrução, infra-estruturas). Por fim, deve ser acompanhada de 
medidas complementares de protecção social para as faixas da população mais em risco. Um apoio por 
parte da IFI pode ser necessário para contrabalançar a provável redução do produto fiscal, aguardando 
que seja posto em prática um sistema de taxação mais eficiente com uma base de imposição mais vasta.” 
261 Na interpretação coincidente de dois autores que consideram a actual mundialização uma unidade de 
contradição.  
Para SAMIR AMIN, “L’État, politique et économie dans le monde arabe”, in État et Politique dans le 
tiers-monde, Sous la direction de Pablo Gonzalez Casanova, Préface de Samir Amin et Pablo Gonzalez 
Casanova, Forum du tiers-Monde, Editions L’Harmattan, Paris, 1994, p 141, «Je partirai de l’observation 
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social reduzida a dimensão dos Estados e suas organizações introduz no 
palco mundial uma profunda incisão em dois mundos: um quase 
perfeitamente homogéneo beneficiário dos tributos da era tecnológico ou 
informacional e outro disseminado por várias partes do globo com todos os 
males derivados do atraso estrutural, que pode ser justificado “(…), acima 
de tudo, pela rarefacção do seu tecido sócio-económico, ou seja, pela sua 
reduzida diversificação”, como conclui ANTÓNIO COVAS262. 
 
Presentemente, o esforço africano de integração na economia mundial está 
substanciado na Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, 
NEPAD, que idealiza a retoma das economias dos países africanos, de 
acordo com a visão dos líderes da África(?). Tal parceria carece, antes, de 
recursos humanos e financeiros dos próprios africanos. Este sinal, que se 
crê sem nenhum pioneirismo, vem da Europa devastada pela Segunda 
Grande Guerra.  
Os europeus, na pós-guerra, reuniram-se em tornos de um ideal, com a 
participação norte-americana: reconstruir a Europa e a sua economia 
devastada pela guerra. Tal é o exemplo que se pensa seguir, hoje, a África e 
os africanos, em torno de um projecto de sociedade e da economia capaz de 
induzir um novo desenvolvimento para o continente negro. Nessa árdua 
tarefa, a África não está isolada. A solidariedade da comunidade 
internacional, através da ajuda ao desenvolvimento – sugestivamente 
estabelecida na parceria UE/ACP263 –, para o continente negro é 
inquestionável, independentemente do seu quantum. A solidariedade 
Norte/Sul, na sua dimensão financeira, é uma realidade, sem embargo de 
não reflectir, na sua profundeza, tudo quanto é possível e desejável. 
Sobretudo a insuficiência da mesma não passa despercebida numa altura 

                                                                                                                                               
que le système capitaliste mondial est constitué par l’unité contradictoire d’un système économique 
mondialisé (exprimé en termes synthétiques par l’expression courante et abusive de marché mondial) et 
de systèmes politiques apparemment autonomes (les États souverains.)»; e BERNARD FOUNOU-
TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et politique mondial”, p 175, «Comme 
d’autres régions du monde, l’Afrique Noir est soumise à l’unité contradictoire entre la mondialisation du 
système économique et le caractère international du système politique.»  
Numa outra leitura feita por MICHEL HUSSON, Miséria do capital, p 5, fala no “paradoxo que surge no 
início dos anos 90: o capitalismo triunfou, mas para afundar-se num marasmo, do qual não se sabe muito 
bem como poderá sair… o abrandamento do crescimento e a subida do desemprego no «Centro», os 
destinos estilhaçados do Terceiro Mundo e a lenta e contraditória transição para a economia de mercado 
nos países de Leste.”    
Vide a perspectiva de PAUL KRUGMAN, O regresso da economia da depressão e a crise actual, (Título 
original: The return of depression economic and the crisis of 2008), Tradução de Alice Rocha, Saul 
Barata e Alberto Gomes, Editora Presença, Lisboa, 2009, pp 30-32. Na análise do autor tal pode ser 
retirada da leitura da seguinte passagem, entre outras: “O que veio mudar completamente este cenário foi 
a globalização: a transferência de tecnologia e de capital de países com salários altos para países com 
salários baixos e o crescimento resultante das exportações trabalho-intensivas do Terceiro Mundo.”  
262 Política agrícola e Desenvolvimento rural, p 42. 
263 Os Acordos de Parceria Económica configuram uma nova visão de desenvolvimento do conjunto dos 
ACP, mas nem por isso deixa de estar atrelada à velha parceira existente entre as duas partes do planeta. 
Sobre neste sentido NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’Euro contre l’Afrique, p 24. 
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em que é privilegiada a solidariedade interna ou europeia por razões de 
crise financeira e social. Como igualmente se comparada com os benefícios 
económicos provenientes do comércio desigual entre as duas partes.   
 
De facto, como se disse supra, a África foi intervencionada pelas 
organizações internacionais neoliberais. Dessa intervenção resultou um 
emagrecimento do seu sector público que, com a sua privatização pouco ou 
nada restou, senão mesmo a extinção de empresas públicas, a concessão de 
serviços públicos, uma camada da população sem emprego e a redução da 
massa salarial.  
De igual modo, as suas organizações fortemente abaladas por essas mesmas 
políticas experimentam políticas restritivas confrangedoras de um sonho 
por melhores condições de vida. Estas políticas neoliberais desconhecem a 
importância de um salário nas sociedades tradicionais e o seu papel 
dinamizador da economia paralela. Com elas corre-se o risco de aniquilar a 
solidariedade característica dos povos africanos para além da 
potencialização das chamas latentes de conflitos sociais e outros de 
envergadura e consequências imensuráveis…  
Após experiências falhadas de políticas sociais restritivas e sua 
consequência na qualidade de vida das populações, hoje, alteraram-se 
diametralmente os discursos das organizações internacionais. Depois de 
décadas de desinvestimento, elas advogam, agora, investimento em 
sectores sociais, nomeadamente a área da saúde264.      
 
Independentemente da solidariedade interna, dos parceiros estratégicos, a 
África possui riquezas em quantidades significativas. A acreditar nas 
previsões oficiais das organizações internacionais, na actualidade e com 
certeza nos próximos tempos, consolidar-se-á a posição ocupada pelos 
países africanos produtores de petroleum. Vejam-se os casos dos principais 
países, Argélia, Angola, Líbia e Nigéria, que integram a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo, OPEP265. 
Mais do que a solidariedade internacional a solidariedade africana carece 
de inaugurar uma nova página. Tal como as raízes africanas, a cooperação 
Sul/Sul não deve ser descurado e deve integrar os objectivos da União 
Africana, UA. A NEPAD constitui uma iniciativa em si mesma. Mas não 
basta. Ela deve estimar uma elevada participação dos africanos. Com 
certeza que não se pensará que o financiamento das acções nela 
contempladas limita-se aos recursos financeiros procedentes do exterior. 
Estes devem complementar aqueles. Esta simbiose passa, por exemplo, 
pela constituição de um fundo de solidariedade africana, financiada por 

                                                 
264 No mesmo sentido MICHEL HUSSON, Miséria do capital, pp 104-105. 
265 Fundada em 17 de Setembro de 1960, funciona como um cartel e tem como objectivo a unificação da 
política petrolífera dos países membros, incluindo o controlo dos preços e o volume de produção. 
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uma parte da produção petrolífera e outros minerais (sem embargo do 
reconhecimento do domínio das multinacionais europeias e norte-
americanas na produção e gestão destas reservas), é uma forma de 
expressão dessa mesma solidariedade. 
O sucesso da União Africana (recentemente teve lugar a reforma no seu 
seio) está dependente da vitalidade das suas instituições e da sua 
capacidade de mobilização em geral. A abordagem inter-regional constitui 
um modelo de relacionamento cada vez mais privilegiado entre os espaços 
económicos. Vislumbra-se nela o alvor do reforço da sua capacidade de 
negociação vis-a-vis a outros espaços ou ainda da assistência técnica aos 
Estados membros nas negociações266.   
 
De um modo particular a globalização permitiu, no presente, entre nós, a 
conciliação do passado colonial, através do paradigma e legalidade 
revolucionários e o paradigma e legalidade neoliberais. Estamos a referir a 
CPLP um espaço de síntese de um passado comum e de concertação de 
países de língua oficial portuguesa. Este espaço tem na sua origem histórica 
duas lógias diferentes: a dos colonizados que se uniram em torno de um 
movimento contra o colonialismo português267. A construção nos nossos 
países de Estado de direito e o percurso de afirmação da Nação facilitaram 
o processo de construção da CPLP. Uma das vantagens desta organização 
está na globalização dos problemas comuns a este conjunto de países. Um 
exemplo disso está no plano comum a nível da saúde, o PECS268.   
A macroeconomia encara, no plano da produção interna bruta, a evolução 
do emprego e a produtividade A taxa daquele, entre nós, é extremamente 

                                                 
266 Pensa-se que fundamenta a institucionalização da figura da Autoridade Africana em substituição da 
Comissão Africana, com mais poderes nos domínios da defesa, diplomacia e comércio internacional. Este 
é um dos principais resultados da 13ª Cimeira, reunida em Sirte, Líbia, convocada para debater as 
estratégias para a agricultura africana com vista à auto-suficiência alimentar.   
267 É evidente que não se pode restringir a leitura da criação da CPLP ao movimento anti-colonial 
incorporado sucessivamente pela MAC (Movimento Anticolonialista), pela FRAIN/FRAINCP (Frente 
Revolucionária Africana para a Independência das Colónias Portuguesas) e pela CONCP (Conferência 
das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas). Aliás, como é público, na pós-independência 
a criação dos PALOP retira qualquer carga colonial ao espaço de diálogo à organização das antigas 
colónias portuguesas de África. O alargamento deste espaço a outros países e continentes permitiu a 
institucionalização da CPLP, numa base completamente diferente. 
A carga revolucionária/nacionalista inicialmente presente nestas organizações, na linha do exercício que 
temos vindo a fazer, permite enquadrá-las como organizações ou paradigmas revolucionários, que, no 
presente, tomam a feição neo-liberal em virtude dos seus objectivos e programas de acções. Estes 
nacionalismos revolucionários, no plano interno, foram intolerantes e excluídores de outros movimentos. 
Vide leitura próxima em ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A independência da Guiné-Bissau e a 
descolonização portuguesa, pp 38-42. Do mesmo autor Invenção e construção da Guiné-Bissau, 
Administração colonial/Nacionalismo/Constitucionalismo, Almedina, Coimbra, 2010, pp 77 e ss.  
268 Plano Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS-CPLP). Trata-se de um plano que privilegia a área 
da saúde, na qual existe esforço conjunto no sentido de desenvolvimento de acções direccionadas à 
universalização do acesso a cuidados de saúde no espaço da CPLP.  
De modo particular, recentemente, com financiamento do IPAD, foi inaugurado, pela Casa Emanuel, um 
equipamento de saúde materno-infantil para ajudar a combater um número elevado de óbitos de mulheres 
durate o parto ou em sua consequência e infantis.  
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reduzida comparativamente às outras economias da sub-região, sobretudo 
na população jovem. Esta pressiona no sentido da criação de mais emprego. 
Do mesmo modo que o problema se coloca na participação das mulheres na 
actividade económica. Estas duas questões não são alheias à capacidade 
nacional de atrair mais mão-de-obra e à eficácia da mesma no incremento 
da produtividade. Estes factores são determinantes na consideração da 
produção potencial de uma economia. Com efeito, da evolução do mercado 
de emprego depende substancialmente a capacidade financeira do sistema 
de protecção social269.     
 
Para terminar, focaliza-se a atenção num dos grandes males hodiernos da 
globalização das economias, as recentes crises económicas e financeiras e 
suas repercussões sociais. E, as ilações são múltiplas. A começar pela 
retoma da confiança entre os bancos e seus clientes e o sistema de 
regulação bancária, pela reformulação da supervisão do mercado 
financeiro, pelo menos quanto àquelas sociedades que originam e 
distribuem créditos sem controlo da entidade reguladora, até à reforma das 
instituições financeiras internacionais270, mormente o FMI, a participação 

                                                 
269 Neste sentido vide A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL, Relatório Final da Comissão de Regulamentação da Lei de Bases de 
Solidariedade e Segurança Social, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, Lisboa, 2002, p 6. 
Nesta página lê-se o seguinte: “A evolução do mercado de emprego, em particular, mas também da 
economia, em geral, tem implicações decisivas sobre a situação financeira do sistema de segurança social, 
uma vez que pode atenuar os efeitos da redução da população activa decorrentes do envelhecimento da 
população, e simultaneamente significar um aumento de receitas geradas pelas contribuições dos 
trabalhadores (se forem aumentados os níveis de produtividade, e tal se repercutir sobre a evolução dos 
salários).” 
Esta problemática supõe que haja reunido um pressuposto fundamental da economia: um continuo 
crescimento que favorece o rácio contribuições salariais e prestações sociais. Com efeito aquelas 
dependem do alargamento da base contributiva em função da melhoria da capacidade de emprego 
nacional, dos salários reais e das taxas contributivas. 
Cfr. para mais desenvolvimentos JAMES M. BUCHANAN e MARILYN R. FLOWERS, Introducción a 
la Ciencia de la Hacienda Publica, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, 
Quinta Edición, Madrid, pp 298-299.  
270 Esta seria uma das prioridades da economia globalizada. Várias são as razões que apontam nesta linha. 
A assimetria na aldeia global e a (quase) exclusão dos países menos desenvolvidos na formulação (e 
participação) das regras de decisão, daí a imposição a estes de comandos formulados pelos países 
desenvolvidos; as externalidades criadas pela globalização devem ser reguladas externamente ou seja as 
consequências de comportamentos económicos sobre a colectividade devem ser compensadas com a 
produção de bens públicos (a perda de liquidez e a falência de alguns bancos como efeito da crise 
financeira são disso exemplo; como é, igualmente, o recurso a políticas proteccionistas dela resultante em 
detrimento das politicas liberais, mesmo que temporariamente, conhecido na literatura económica anglo-
saxónica como beggar thy neighbour, tradução literal de “reduz a miséria do teu vizinho”); a 
incapacidade destas instituições cumprirem os objectivos primários da sua existência na vanguarda dos 
mercados financeiros e produção de bens públicos com eles conexos pela ausência de democracia e de 
transparência e falta de legitimidade, como bem assinalam Belo e Stiglitz (que fala no fundamentalismo 
do mercado), seguido do governo britânico na sua proposta, formulada no Livro Branco sobre a 
globalização, de uma maior representatividade (e distribuição de votos até aqui iníqua por seguir a razão 
das quotas do capital subscritas no momento da criação do BM; uma maior representação nos cargos 
executivos, num total de 24, em 2002, apenas 2 representavam o conjunto de países africanos 
subsaharianos) dos países menos desenvolvidos. 
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das economias emergentes na constituição da sua reserva, para garantir e 
manter o financiamento das economias nacionais, os empréstimos271 

                                                                                                                                               
O Relatório da Comissão Meltzer (do Congresso Americano) conclui, quanto à reforma dessas 
instituições os seguintes: a transformação do FMI num prestamista mundial que, em última instância, 
assegura o financiamento das economias emergentes, nas situações de crise de liquidez, através de 
empréstimos, a curto prazo, contra uma taxa de juro praticado no mercado e garantias adequadas e nessa 
qualidade, o FMI assumiria a posição de “credor preferencial” (p 262); por sua vez, o BM definir-se-ia 
como produtor de bens públicos para a sociedade global (como são os casos de pesquisas de 
medicamentos para o tratamento de doenças epidémicas próprias de subdesenvolvimento, da SIDA, da 
agricultura, etc) e fornecedor de assistência técnica aos países menos desenvolvidos, sem contar com a 
concessão de subvenções em vez de empréstimos aos que não têm acesso aos mercados de capitais 
privados. 
O mesmo Relatório aponta para o princípio da selectividade e o benefício (cancelamento da dívida) dos 
países que adoptaram reformas credíveis nas suas economias rumo ao desenvolvimento e à redução de 
pobreza.  
Do mesmo modo se colocam os problemas da representatividade e da influência das decisões na OMC, 
onde a maioria dos membros são dos países menos desenvolvidos, incluindo Brasil e Índia, com alguma 
capacidade de influenciar a decisão. O reconhecimento da incapacidade geral deste grupo de país está na 
tomada de decisão de Doha, sobre o Global Trust Fund (literalmente traduzido para português como 
Fundo Fiduciário Global) destinado ao financiamento (de vinte milhões de euros) de programas de 
reforço da capacidade institucional de negociação e política comercial. Um dado curioso deste esquema 
está na contradição de interesses: coincidência entre quem devia fornecer assistência técnica e quem 
negocia em interesse próprio. Ou seja não existe neutralidade, um elemento importante de know-how. Daí 
a necessidade de intervenção de organizações não governamentais habilitadas em matérias conexas.   
A reunião de Doha (Qatar), no âmbito da OMC, tem como principal tema as negociações sobre os 
subsídios agrícolas dos países desenvolvidos nas suas relações com os países em desenvolvimento, 
representados pelo G20. 
Vide algumas pistas em FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, pp 111-122. 
A Conferência de Doha marca a Agenda para o Desenvolvimento “com o objectivo expresso de substituir 
ajuda pública por comércio justo (o exemplo mais citado diz respeito à subsidiação do algodão nos países 
ricos que põe em causa a sobrevivência de milhões de famílias pobres nos países em desenvolvimento)”, 
conforme ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e desenvolvimento rural, p 183. 
Igualmente JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 25: “Mas também estou 
convencido que, para tal, o modo como a globalização tem sido orientada tem de ser radicalmente 
repensado, nomeadamente os acordos comerciais internacionais, que tão importantes têm sido na 
superação desses entraves, e as políticas impostas, no âmbito da globalização, aos países em 
desenvolvimento.” A páginas 272, após dar conta de algumas posições, até aquelas “que continuam a 
exigir acções mais drásticas, como a extinção do FMI,…”, a fórmula encontrada pelo autor é a seguinte: 
“Acredito que a globalização pode ser reformulada, de modo a concretizar as suas potencialidades 
benéficas, e que as instituições económicas internacionais podem ser remodeladas para ajudar a garantir 
essa concretização.”   
271 É de domínio da economia e das finanças que dos empréstimos decorrem, normalmente, duas 
obrigações, a de reembolso do capital e a de pagamento de juros, sem embargo de serem ou não 
autonomizados ou existir uma sem outra. Eles reflectem-se sobre as finanças públicas e a capacidade 
criadora de riqueza nacional, na medida em que acarretam a redução do valor patrimonial do Estado e 
implica uma alteração no processo redistributivo da riqueza, porque o seu reembolso sacrifica parte do 
rendimento dos cidadãos necessária à satisfação dos direitos dos credores. Por outro lado, ainda, através 
deles se dá a transferência de encargos para as gerações futuras: a dívida pública.  
Os economistas clássicos e os modernos não se entendem quanto ao recurso a este expediente de 
financiamento da economia, nem quanto ao seu efeito sobre a mesma. Desde os pessimistas clássicos aos 
optimistas modernos, incluindo as revisões dos seus pensamentos, o debate sobre a dívida pública ganhou 
espaço central na economia. 
Sobre o assunto vide, para mais desenvolvimentos das posições e autores, EDUARDO MANUEL 
HINTZE DA PAZ FERREIRA, Da dívida pública e das garantias dos credores do Estado, Dissertação de 
Doutoramento em Ciências Jurídico-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Colecção Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 1995, passim, especialmente pp 20-67.   
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necessários à revitalização das mesmas, os investimentos, a criação de 
postos de trabalho, para evitar que esta transformação da crise financeira 
agudize a crise social e influencie negativamente os indivíduos e a 
instituições democráticas, pela incapacidade de contenção do aumento do 
desemprego e da precariedade das condições sociais, sem embargo de um 
maior rigor na concessão de créditos, …  
Não é fácil prever a amplitude das consequências desta crise no âmbito 
interno e internacional. Mas facto assente são as suas repercussões a nível 
da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, em virtude das questões domésticas 
suplantarem as de solidariedade internacional, e a nível da redução dos 
preços dos produtos agrícolas272 (exemplo a castanha de caju) no mercado 
internacional.  
 
Não obstante algumas soluções parecem adequadas. Sem qualquer 
pioneirismo, a conjugação dos esforços internos (Estado de direito, boa 
governação, respeito pelos direitos fundamentais, cidadania activa e 
participada,…, de um lado, a criação de um mercado interno, a concessão 
de subsídios as famílias, o estímulo à procura, de outro) e dos esforços 
internacionais (reforço das ajudas ao desenvolvimento que crie as 
condições objectivas de industrialização das economias africanas, sem 
perder de vista que ela deve incidir num sector de primordial importância, 
os sectores agrícola, pastoril e pescas, na sua vertente transformadora, o 
que parecendo moderado ou mesmo sem expressão não é, contudo, 
desprezível pelo seu potencial junto das famílias) são fundamentais para 

                                                                                                                                               
De um outro ponto de vista e relativamente às empresas privadas os empréstimos são reembolsados e 
geram encargos em termos de oneração da taxa de juro e seu agravamento, principalmente por 
incumprimento das obrigações correspondentes. São estes os factores que acabam por influenciar 
negativamente a performance das mesmas e justificam a intervenção pública na actividade económica 
privada (mormente pela nacionalização), para se evitar os grandes males da grande crise económica de 
1929-1934, que seria vencida, nomeadamente, com as políticas intervencionistas do Presidente Roosevelt. 
Esta crise, a actual, apesar de tudo, mais gravosa e incomparavelmente, com maiores projecções sobre as 
economias nacionais, não somente pela sua dimensão, pelo desconhecimento dos remédios para a sua 
cura e desde logo a não intervenção dos Estados, mas pela sua extensão ou duração no tempo. 
A melhoria do crédito bancário (rectius sensu, aumento da liquidez), sem embargo dos avultados 
encargos que origina, afigura-se um dos expedientes que permite minimizar os efeitos de uma crise 
financeira que poderia atingir as proporções da crise de 1929. As intervenções estaduais nas empresas 
bancárias têm em vista a injecção de capitais nos mercados financeiros para evitar a raridade destes 
factores de produção e falências que poderiam arruinar ainda mais as economias e as sociedades 
nacionais. 
A manutenção, enfim, da credibilidade do sistema financeiro em geral não é alheia à confiança recíproca 
entre os bancos (avaliadas segundo as suas posições, rankings), as empresas e as instituições de regulação 
do sector.        
272 Para uma abordagem das particularidades dos preços agrícolas vide RAYMOND BARRE, Économie 
Politique 1, pp 670-677. Em relação a estes, o autor apresenta alguns caracteres: incerteza na 
determinação do custo de produção (questões contabilísticas; fenómeno de auto-consumo, intermediação 
de diversos produtos); instabilidade de preços (a irregularidade da oferta e procura rígida, o problema da 
elasticidade) e preços “políticos” como forma de arbitragem entre as reivindicações de consumidores e 
produtores.   
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conferir uma maior expressão à economia africana no contexto da 
globalização das economias.   
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CAPÍTULO II 
 

AS EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
DA SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE 

 
Generalidades 
 
Os contactos entre os nativos e os europeus remontam a época dos 
descobrimentos e das navegações para a costa ocidental africana. O 
encontro entre a cultura (tradicional) africana e a cultura europeia273, cada 
uma com os seus respectivos valores, permitiu, ao longo de tempo, a 
modelação recíproca da sociedade tradicional e da sociedade europeia.  
A presença colonial portuguesa no território nacional certamente, entre 
outras, configura uma das causas mais próximas das influências europeias 
em vários sectores, como a cultura, a língua, a religião, a arte e a 
arquitectura.  
No domínio específico da Segurança Social as influências são muitas. 
Basta pensar que a sua génese remonta a mesma época. Tanto o plano da 
organização, da estruturação e do funcionamento, como o plano material 
tiveram corpo ainda na época colonial. Estas influências não foram 
diminutas mesmo com a independência política da Guiné-Bissau.  
O mesmo se diga, não com a mesma certeza, relativamente à participação 
nacional nas organizações económicas regionais. A CEDEAO e a UEMOA 
foram institucionalizadas na perspectiva de uma coesão e a aproximação 
entre os Estados da África Ocidental. Tais propósitos são concretizados, 
por etapas, que conduzirão – ou conduziram – a integração económica e 
                                                 
273 Porventura será esta uma das justificações da conexão entre os descobrimentos, a cultura europeia e o 
capitalismo/imperialismo e da afirmação da ciência e cultura científicas como apanágio das potencias 
capitalistas. A este propósito escreve YVES BENOT, Que é o desenvolvimento?,  p 142: “Ora, o facto de 
a técnica moderna parecer como um monopólio imperialista chama logo a atenção para o que constitui o 
essencial do imperialismo cultural… Mas a cultura científica moderna permanece apanágio incontestado 
(salvo pelos países socialistas) das grandes potências capitalistas”, para logo reconhecer que “(…), as 
capacidades científicas da intelligentsia europeia só se começaram a revelar de maneira incontestável 
depois de esta região, do Mundo, a Europa, ter absorvido integralmente todos os contributos científicos de 
outras culturas, a árabe e a chinesa em primeiro lugar; e que a seguir tirou proveito de todas as facilidades 
oferecidas pela conquista mundial…” (p 145). 
Vide ainda sobre a Europeia e a construção europeia, entre outros, HENRI MENDRAS, L’Europe des 
Européens – Sociologie de l’Europe occidentale, Collection Folio/Actuel, n.º 54, Édition Gallimard, 
1997. O modelo de civilização europeia está construído, segundo o autor e obra,  12-13: “(…) selon 
quatre arêtes essentielles: 
- L’individualisme évangélique et romain. L’individu est premier, le groupe social est second et destine à 
satisfaire les besoins et les désirs de l’individu. 
- L’idée de nation. Peuplée de paysans stables sur leur tenure depuis le Moyen Âge, l’Europe est passée 
de la féodalité à l’État-nation sans jamais connaître d’Empire, depuis Charlemagne. L’Europe des nations 
s’oppose à celle des empires. 
- Le capitalisme inventé à partir du XVIe. s’est épanoui grâce à l’industrie et au rapport particulier qu’elle 
suppose entre sciences et techniques. 
- La démocratie ou, plus précisément, le gouvernement de a majorité dans les respects des droits de la 
minorité.” (Itálicos no original).  



 150

monetária. Quiçá, no futuro, a integração política. Em tudo isso, o aspecto 
social, não sendo determinante, nem o objectivo primacial dessas 
organizações, pelo menos no imediato, acaba por influenciar directa ou 
indirectamente as realizações programadas para cada estágio de integração. 
Todas essas influências, mais ou menos profundas, estão diluídas no tecido 
social nacional. De modo específico as suas manifestações no plano das 
opções legislativas sobre a Segurança Social Guineense. Esta, na 
actualidade, incorpora elementos de vários períodos e contextos históricos. 
Ou seja ela é fortemente marcada pelos paradigmas e correspondentes 
legalidades, que noutras alturas dominaram as relações sociais, económicas 
e políticas neste país do continente africano. 
 
 
Secção I. As concepções europeias da Segurança Social e o problema 

da sustentabilidade financeira  
 
Os sistemas de Segurança Social, historicamente, representam 
conflitualidades, motivações e tensões sociais entre as classes sociais, 
sobretudo os grupos profissionais, quanto às categorias que devem ser 
protegidas, quais os instrumentos, os montantes das contribuições e os 
limites da protecção devida274. Na sua configuração, estes sistemas não são 

                                                 
274 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, Celta Editora, 2ª Edição, 
Oeiras, 2002, p 7. 
Na Eropa a perspectiva a longo prazo impôs a opção por uma das duas vias: o recuo da idade da reforma 
ou a substituição parcial do sistema de repartição pelo sistema de capitalização. Este último aspecto é 
considerado, por muitos, como uma solução para a melhoria da situação financeira do sistema de 
protecção social europeu, não em absoluto, devido às suas desvantagens, como por exemplo a sua 
influência sobre o nível de vida. 
Na verdade, o problema da transição demográfica, no plano mundial, coloca-se sobretudo pela tendência 
da baixa natalidade da população conjugada com a melhoria substancial da esperança de vida em geral. 
Estes movimentos produzem efeitos contraditórios sobre a evolução da proporção dos dependentes em 
relação aos activos. Se se manter tal tendência, em termos globalmente considerados, verificar-se-á o 
agravamento do ratio dessa proporção nos próximos tempos, embora a ritmos bem diferentes de uma 
região para outra. 
O ratio de dependência é um dos critérios que integra o modelo INGENUE, que é tido como “un modèle 
d’équilibre général calculable, à générations imbriques, décrivant un monde divise, selon des critères 
démographiques et socio-économiques en six grandes zones: trois “développes” et dont la transition 
démographiques est déjà avancée (Europe occidentale, Japon et Amérique du nord-Océanie) ; trois zones 
en développement, dont la transition démographique est soit déjà avancée (pays d’Europe orientale et 
d’Asie, dont la Chine), soit seulement entamée (pays d’Amérique latine ainsi qu’Indonésie et Turquie), 
soit enfin à venir (pays du Moyen Orient, d’Afrique du Nord, d’Amérique centrale et d’Asie centrale). 
Chaque zone est composée de trois agents : ménages, entreprises et secteur public. Il n’y a qu’un seul 
actif, tous les deux sont échanges sur la base d’un prix réel mondial unique, les marchés correspondants 
étant supposés parfaitement concurrentiels et intégrés au niveau mondial.”  
Para mais desenvolvimentos destas e de outras questões, vide, entre outros, “L’avenir de nos retraites face 
à la globalisation financière: une exploration de modèle INGENUE”, in LA LETTRE DU CEPII (Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales), coordenado por uma equipa dirigida por Michel 
Aglietta et Jean Château (CEPII), Jacky Fayolle, Jacques Le Cacheux et Vincent Touze (OFCE) et Michel 
Julliard (CEPREMAP), n.º 200, Avril 2001. 
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imunes às condições sociais, económicas, culturais, políticas e religiosas de 
cada sociedade.  
A institucionalização dos mesmos sistemas e a definição dos seus 
objectivos constituem marcos da sua consubstanciação ao lado das 
instituições, com vista à cobertura de situações de carências não satisfeitas 
pelo mecanismo de mercado laboral, rectius sensu mercado de emprego.  
Assim, o Estado-Providência, devido à sua matriz social, desenvolveu-se 
como resultado de “crises, rupturas das relações sociais e conflitos de 
interesses... um processo complexo e evolutivo de múltiplas dimensões 
condicionantes da forma política do Estado e de mecanismos de 
complementaridade e interdependência com o desenvolvimento das 
relações económicas.”275    
Este modelo de Estado surge, deste modo, como síntese da necessidade de 
respostas específicas a problemas originados pelo desenvolvimento do 
sistema capitalista, entre os quais abundam os conflitos de classes e as 
(crescentes) crises económicas e financeiras que vem assolando o mundo, 
sobretudo a parte sul do planeta. Estes mesmos conflitos, em consequência, 
apelam para a necessidade de um contrato social, em que se sobressai a 
protecção social dos cidadãos pelos respectivos Estados, mormente por via 
da justiça redistributiva. Deste modo, equivale dizer que o Estado de bem-
estar identifica-se com a redistribuição276. 
Sem embargo da teorização estanque que se pode fazer sobre cada uma das 
concepções277 da Segurança Social europeia, de acordo com as suas origens 
político-filosóficas, do ponto de vista prático, não se auto-excluem, uma 
vez que não são modelos puros e traduzem a parceria entre a acção estadual 
e dos parceiros sociais. Isto é, a diversidade que as caracteriza não 
prejudica a presença de uma ou outra das concepções nos sistemas 
nacionais de protecção/Segurança Social. 

                                                 
275 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 7. 
276 As medidas de políticas redistributivas, nas quais se incluem as pensões, os subsídios de desemprego, 
os abonos de famílias, os programas de alimentação e de alojamento, os serviços públicos de saúde, as 
comparticipações em custos médicos e medicamentosos,... são disso exemplos.  
No sentido idêntico, vide PAUL A. SAMUELSON & WILLIAM D. NORDHAUS, Economia, p 427. 
Cfr. também HENRY AARON, On social welfare, pp 12 e ss.    
Para uma síntese deste assunto, vide NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança 
Social, pp 28-46. Igualmente, JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª 
ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, pp 189-192. Ainda um conjunto 
de reflexões compreendido na Revue Belga de Sécurité Sociale, n.º 4, 4e. trimestre, 2006, intitulado 
L’État de l’État-Providence dans l’EU en 1992 et dix ans plus tard avec dix nouveaux états membres, 
sous la direction scientifique de Professeur Jozef Pacolet, Hoger Institut voor de Arbeid, Khatolieke 
Universiteit Leuven.    
277 Uma outra abordagem encontra-se em FERNANDO MAIA, O financiamento da Segurança Social em 
Portugal, pp 24 e ss. O autor, a propósito da racionalização institucional do conteúdo da noção da 
segurança social, aponta dois tipos de concepção: a analítica ou clássica (“acolhe como fins nucleares da 
segurança social a protecção dos interessados…”) e a funcional, resultante da Conferência de Filadélfia, 
de 10 de Maio de 1944, e Declaração das Nações Unidas sobre o Progresso e o Desenvolvimento no 
Domínio Social, de 11 de Dezembro de 1969, inserida na lógica de assistência social por carências 
comprovadas.  
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Frequentemente, conjugam-se, num único sistema, as orientações de base 
de duas ou três concepções. Regra geral, a adopção de uma concepção de 
base depende dos ramos a organizar, sem, contudo, pretender abarcar a 
totalidade de cada sistema nacional de protecção/Segurança Social. Assim, 
com maior ou menor facilidade, os encargos familiares e os cuidados 
médicos, podem ser organizados numa base universalista; enquanto a 
protecção contra o desemprego surge numa base laboral ou assistencial ou 
ainda numa base de compromisso das duas concepções. 
 
Com JOHN MAYNARD KEYNES, em reacção à grande depressão 
económica dos anos 30, que marcou uma conjuntura económica 
desfavorável278, a perspectiva do poder político é de uma verdadeira 
política económica, através da definição de objectivos, mormente o pleno 
emprego, e de metas consentâneas aos mesmos. Assim a criação de 
empregos, como forma de dinamização da economia, uma vez que, no seu 
pensamento, o desemprego era influenciado pela combinação de fraco 
consumo e investimento, contrariamente a visão liberal, que justificava este 
fenómeno no elevado salário praticado ou subsídio atribuído aos 
desempregados.  
Portanto, a intervenção do Estado deve cingir-se sobre a “procura global 
efectiva”, por via do incremento das despesas públicas e da política 
orçamental, nomeadamente, para aumentar o poder de compra dos mais 
pobres, para além do estímulo ao investimento público e do investimento 
privado279. 
KEYNES concebe um importante papel para o Estado. Nele está centrada a 
procura da compatibilização das políticas económicas com as políticas 
sociais, elementos que se condicionam mutuamente. Esta integração das 
políticas iria caracterizar a estrutura e as funções do Estado-Providência. 
Não obstante a distância que separa a abordagem de KEYNES da 
actualidade, aliada a algum insucesso que se revelou, muitos dos Estados 
modernos continuam ainda apegados às políticas keynesianas de estímulos 

                                                 
278 PIERRE DELFAUD, KEYNES e o keynesianismo, p 11 escreve a este respeito: “(…) uma conjuntura 
económica dramática, marcada pela grande depressão económica, sublinhando com toda a evidência a 
incapacidade da teoria clássica dominante para explicar os acontecimentos e, por consequência, a 
impotência das políticas económicas para os dominar”. 
279 Numa lógica de parceira entre os sectores público e privado, escreve SUNDAY KHAN ANINPAH, 
“Macroeconomic factors and private investment in Cameroon, p 18 :  “Public investment is also said to 
influence private investment, but the nature of this relationship is theoretically ambiguous and can not be 
determined a piori. Even empirical studies produce contradictory results. Public investment can either 
crowd or (discourage) or crowd in (promote) private sector investment. If a large component of 
government investment is concentrated in infrastructural projects like transport, communication, electric 
power and irrigation, they will complement private investment. This will tend to reduce the cost of 
production or raise the rate of return on private capital, thus raising the rate of capital accumulation. On 
the other hand, public investment can crowd out private investment where it results in large fiscal 
deficits.” (Itálico no original). 
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à actividade económica280, na perspectiva de que estas se tratam de 
“resposta à situação de insuficiência da “procura global efectiva” e às 
disfuncionalidades do mercado, bem como uma resposta à conflitualidade 
social”281, embora carecendo de bases económicas de sustentação. 
 
As limitações dos sistemas económicos em geral, em particular a 
incapacidade do mercado, converte a Segurança Social num bem ou serviço 
público282, dotado de características específicas, como seja a sua não 
produção em condições eficientes ou para a sua produção se torna 

                                                 
280 Sintetizadas nas despesas orçamentais de investimento em obras públicas; políticas de regulação do 
mercado com base nos instrumentos de política fiscal – mormente os incentivos fiscais –, monetários e de 
crédito; políticas de gastos públicos para compensar as disfuncionalidades do mercado em matéria de 
redistribuição de rendimentos; e as políticas de aumento de consumo, através do poder de compra das 
camadas sociais mais desfavorecidas (aumento da propensão para consumir).   
A propósito dessas políticas (bem como de outros teóricos do pensamento económico) nas decisões 
políticas nas economias africanas, concretamente na economia camaronesa, escreve SUNDAY KHAN 
ANINPAH, “Macroeconomic factors and private investment in Cameroon”, p 13: “A number of theories 
on investment have been brought forward in the literature. They date back to Keynes (1936) who first 
drew attention to the existence of an independent investment decision in the economy. He pointed out that 
investment depends on the prospective marginal efficiency of capital relative to some interest rate that is 
reflective of the opportunity cost of the invest funds. After Keynes, investment theory was linked to 
simple growth models and this gave rise to the accelerator theory.” 
Por sua vez, GEORGE MBANGA NDOH, “Private investment and external debit in Cameroon”, in 
Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la 
direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tiuna Mama, Séraphin Maglorie Fouda, Tome 2, Collection Économies 
d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, p 29, considera que : 
“economic theory holds investment (especially private investment) as the main macroeconomic variable 
that affects economic growth through the accelerator and multiplier effects. But empirical evidence shows 
that investment in developing countries (especially those of Sub-Saharan Africa) can not take place in the 
presence of a large debt and debt-service burden…” 
281 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 8. 
282 Infra será desenvolvida esta temática. Por agora, diga-se que alguns autores, como JOSÉ CASALTA 
NABAIS, Direito Fiscal, 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p 651, fala na concepção da Segurança 
Social “como um “bem público por imposição constitucional””; do mesmo autor, O dever fundamental de 
pagar impostos, pp 199 e ss e 215; JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, pp 110 
e ss, questiona a “sécurité sociale: service public ou entreprise?” Na sua análise parece resultar que a 
resposta satisfaz a primeira formulação: “Seul, le service public de la sécurité sociale peut garantir la 
qualité des soins dispensés car il défend l’intérêt général et pas l’intérêt financier de tel assurer ou de tel 
groupe d’employeurs” (p 116). Também XAVIER PRÉTOT, “L’Etat et la Sécurité Social – Réflexions 
sur le service public”, in Droit Social, pp 799-811, e M. ROGER LATOUNERIE, “Sur en Lazare 
juridique, bulletin de santé de la notion de service public: agonie? convalescence ou jouvence?”, analisam 
a temática da Segurança Social em termos de serviço público. O mesmo faz ANTÓNIO DA SILVA 
LEAL, “O direito à segurança social”, pp 340-341. 
Por isso mesmo usaremos o termo serviço público equivalendo a um bem público, dominado por critério 
orgânico de intervenção que tem subjacente o interesse público/colectivo na satisfação de necessidades 
individuais e colectivas, em virtude da projecção dos riscos sociais. Assim entendida a nossa perspectiva 
identifica-se com a actividade prestadora estadual. Não cuidaremos da perspectiva de análise que encara, 
por esta via, a distinção entre o direito público e o direito privado, bem como o papel e o âmbito de 
intervenção do tribunal administrativo, mormente os critérios de repartição de competências 
jurisdicionais.  
Uma outra nota preliminar, ainda no respeitante a este assunto, a natureza jurídica do serviço público não 
prejudica a existência de uma regulamentação autónoma, como se verifica em relação à Segurança Social. 
Para uma abordagem comparada do serviço público, vide ainda MARIA DA GLÓRIA FERREIRA 
PINTO, “Serviço Público”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial 
Verbo, Lisboa/S. Paulo, 1987, cols. 718-726, bem como toda a bibliografia citada. 
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necessária a actuação de um sujeito não movido pela lógica do mercado, 
onde impera as leis de oferta e procura. Dir-se-ia que se colocam problemas 
de optimização social da cobertura de riscos sociais, por parte de entidades 
estranhas ao mercado. Resulta desta ideia, duas soluções alternativas, uma 
com maior peso do que outra, em função das preocupações dos Estados: a 
falência do sistema versus intervenção/subvenção estatal. 
A primeira podia ser pensada num quadro de autonomia e independência 
individuais, competindo a cada um prover a sua protecção. Trata-se da 
lógica do individualismo clássico que procura no voto monetário a resposta 
para todos os seus problemas. Neste prisma a Segurança Social confundir-
se-ia com a segurança individual: ou seja a protecção que cada um, 
isoladamente, pode prover a si mesmo, e eventualmente aos seus.     
A segunda opção faz da Segurança Social um bem público, que obriga a 
intervenção do Estado, que organiza, estrutura e disciplina o sistema, 
tendencialmente financiado por todos. Era o período histórico (Estados 
modernos dos séculos XIX e XX) da tutela da organização e do 
funcionamento do sistema de protecção social pelo Estado e que marcou 
profundamente a transformação das relações entre o poder político e a 
actividade económica. Assim, por exemplo, o surgimento dos seguros 
sociais.  
 
Contemporâneas dessas alterações são as propostas de soluções que o 
mundo ocidental, mais desenvolvido, proporcionou para acudir as situações 
de incapacidade geral. Basicamente, a actua civilização concebeu dois 
sistemas283 de protecção social, como contributos do alemão OTTO VON 
BISMARK, de inspiração liberal, e do inglês LORD WILLIAM 
BEVERIDGE, que marca a ruptura com a tradição liberal – daí o papel do 
Estado na concepção e organização de estruturas administrativas –, para a 
atenuação das tensões sociais provocadas pelo desenvolvimento e 
crescimento económico.  
O modelo bismarkiano assenta no seguro social que se limita a cobrir os 
riscos relacionados com a actividade do trabalhador. Como tal, esta 
concepção ou modelo da Segurança Social centra-se na preocupação da 

                                                 
283 Para uma síntese dos contributos de BEVERIDGE e BISMARK em matéria da protecção social, vide 
entre outros, SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, pp 172-184; ILÍDIO 
DAS NEVES, Direito da Segurança Social, especialmente pp 233-254; FERNANDO MAIA, O 
financiamento da Segurança Social em Portugal, passim; ANTÓNIO BAIGÃO FÉLIX, “Segurança 
Social”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. 5, Lisboa, Junho de 1986, cols. 655-
662; JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, pp 6-7; ANTÓNIO 
CORREIA DE CAMPOS, Solidariedade sustentada, – Reformar a Segurança Social, Trajectos 
Portugueses, Gradiva Publicações, Lda., Lisboa, 2000, pp 9 e ss; JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit 
de la Sécurité Sociale, pp 5 e ss; PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, pp 4-5; A. B. ATKINSON 
and JOHN HILLS, Social Security in developed countries, Edited by Ehtisham Ahmad, Jean Drèze, John 
Hills and Amartya Sen, Clarendon Press, Oxford, 1991, pp 83 e ss; A. I. OGUS and E. M. BARENDT, 
The law of social security, The law of social security, pp 27-29. 
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prestação social que substitua o rendimento do trabalhador em caso de 
ocorrência de eventos que limitam a sua capacidade produtiva. 
E o modelo beveridgiano tem em vista o combate a exclusão social, daí a 
concepção única dos seguros sociais como meio de alcançar a igualdade de 
protecção social, por via da universalização da cobertura das situações de 
carência social.  
Estes dois sistemas de Segurança Social estão estruturados em dois 
subsistemas, cada um com as suas técnicas específicas: o contributivo, 
financiado por quotizações sociais, segundo esquema de seguro social, 
cujas prestações obedecem a requisitos prévios e de acordo com a 
quotização anterior e o não contributivo caucionado na figura do cidadão 
(carente) na perspectiva da garantia da segurança económica284 e 
redistribuição de rendimentos, diferindo as suas prestações consoante o 
núcleo subjectivo visado (crianças, mulheres, velhos, sem meios de 
subsistência).   
Assim, a Segurança Social, na formulação de BEVERIDGE, tem o 
objectivo de garantia e extensão de um mínimo de rendimento a todos os 
cidadãos, não se limitando a visão trabalhista ínsita na proposta de 
BISMARK. É a ideia da universalidade subjectiva, garantida pelo Estado, 
através de rendimentos mínimos garantidos aos cidadãos, que implicam 
uma actividade redistributiva que deve ser assegurada por via fiscal, 
contando com o financiamento assegurado por todos os cidadãos. 
Nesta base se situa o ressurgimento de velhas instituições de assistência 
pública, uma formulação de objectivos sociais que visam garantir 
benefícios aos excluídos do regime contributivo ou previdencial. Nisso se 
reduz o aparecimento da Segurança Social na sua versão não contributiva. 
O objectivo de extensão da protecção a todos os cidadãos em geral revela a 
insuficiência do modelo de cobertura dos riscos sociais determinados pelos 
seguros sociais e tem como fundamentos ideológicos o Social Security Act 
(1935), fonte primária da expressão Segurança Social, um documento que 
concebeu um conjunto de medidas, sob o impulso do Presidente norte-
americano, Roosevelt, no seguimento da grave crise económica de 1929.  
 
Para além do Relatório BEVERIDGE (1942), com os seus princípios da 
universalidade e da generalidade, seguem-no outros importantes 
documentos resultantes de esforços organizados. Exemplificam-se a 
Conferência da OIT285, da qual resulta o estabelecimento de uma norma 

                                                 
284 Esta será o conteúdo da Segurança Social (cfr. ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “O direito à segurança 
social”, in Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol. Livraria Petrony, Lisboa, 1978, p 344) que deverá ser 
assegurado pelo Estado e suas instituições, independentemente da protecção no âmbito da família e outras 
instituições sociais, a fim de garantir as necessidades de subsistência dos indivíduos e suas famílias. Na 
mesma perspectiva JEAN-JACQUES DEYPEROUX, Droit de la Sécurité Sociale, 13e. Édition, p 19. 
285 De acordo com a Convenção n.º 102 do Bureau International du Travail – departamento da 
Organização Internacional de Trabalho – a Segurança Social é definida pelo domínio dos riscos ou 
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mínima de Segurança Social, que determina a extensão dos sistemas de 
seguros sociais a todos os trabalhadores e suas famílias, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem286, de 10 de Dezembro de 1948, e o 
Código Europeu da Segurança Social adoptado, em 1964, pelo Conselho 
Europeu, no qual se regulou as prestações básicas que devem ser 
asseguradas aos indivíduos, caso se verifiquem as eventualidades de 
doença, maternidade, desemprego, acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, velhice, invalidez, sobrevivência e encargos de família.  
O Relatório BEVERIDGE constitui um importante desenvolvimento do 
Estado de bem-estar, ao reclamar um sistema de protecção social não 
excluídor, isto é, que não discrimine os trabalhadores dos não 
trabalhadores. Assim, o modelo de financiamento por ele traçado assenta 
nas contribuições287 de taxas fixas, traduzida numa contribuição, semanal, 
paga por todos os trabalhadores. Ou seja, estas não são proporcionais aos 
rendimentos auferidos pelos mesmos, mas uma alíquota estabelecida para 
efeito de financiamento dos riscos da generalidade dos cidadãos (mormente 
os doentes, os desempregados, as viúvas e os reformados), 
independentemente da sua vinculação laboral ou condição social, sob a 
forma de subsídios. 
Esta proeza das sociedades desenvolvidas da universalidade de direito288 à 
Segurança Social, com uma abrangência universal integrada por todos os 
residentes no território nacional e não unicamente os que têm necessidades 
comprovadas, por incapacidade económica, ou ainda os trabalhadores, que 

                                                                                                                                               
eventualidades cobertos, como sejam, por exemplo, a doença, a maternidade, a invalidez, a velhice, os 
acidentes de trabalho, as doenças profissionais, os subsídios à família e o desemprego. Neste prisma ela 
fornece um conjunto de prestações sociais, dependendo das legislações nacionais de cada um dos países, 
que define, sobretudo, os regimes e o financiamento. 
286 No seu artigo 25.º reza o seguinte: “Toda a pessoa humana tem direito a um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 
vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de 
perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.” Decorre desta 
proclamação a consideração da segurança social como um direito fundamental. 
287 Para uma síntese das análises das questões que se prendem com as contribuições para o financiamento 
de riscos sociais no sistema público de protecção social britânico vide, entre outros, A. I. OGUS and E. 
M. BARENDT, The law of social security, pp 40-72. 
288 Própria da concepção universalista (ou “omnigarantista”, segundo ILÍDIO DAS NEVES, Direito da 
Segurança Social, pp 239-244). Vide ainda ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “O direito à segurança social”, 
pp 347-348; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 52-53. 
As suas prestações sociais obrigatórias são garantidas também aos residentes, independentemente da sua 
nacionalidade. Isto é, são subordinadas ao princípio da residência, pressupondo a sua submissão à 
legislação que regula a matéria, mormente o tempo mínimo de permanência e a estabilidade e 
regularidade prévia à emissão de título de residência. Do mesmo modo que as prestações facultativas não 
são submetidas ao princípio da nacionalidade. 
Vide JEAN-JACQUES DEPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, pp 339-340. Ainda JEAN-
JACQUES DUPEYROUX et XAVIER PRÉTOT, “Le droit de l’étranger à la protection sociale”, in Droit 
Social, n.º 1, Janvier, 1994, pp 71 e ss. Estes últimos a propósito da Decisão n.º 89-269 DC, de 22 de 
Janeiro de 1990, do Conselho constitucional francês. Do mesmo órgão vide ainda a Decisão n.º 93-325 
DC, de 13 de Agosto de 1993, relativa ao controle da imigração e às condições de entrada, estadia e 
permanência de estrangeiros em França.  
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contribuem para o seu financiamento, permite que ela seja dissociada da 
função caritativa, que dominou a solidariedade familiar, religiosa ou 
pública, e da função contratual, própria dos trabalhadores, transformando-
se num direito universal.  
Nessa linha, podia-se pensar que a concepção universalista intrínseca ao 
Relatório BEVERIDGE visa a igualdade (material) de todos os cidadãos 
residentes quantos aos riscos sociais a que se sujeitam, ao conceder 
benefícios socais a todos independentemente da sua vinculação laboral ou 
situação económica. Assim o recurso às contribuições sociais é reforçado 
pelas receitas provenientes do orçamento público, mormente as receitas 
fiscais289.  
 
O paradigma e legalidade coloniais recusam reconhecer personalidade 
jurídica aos indivíduos pertencentes às comunidades nativas, entre outras 
discriminações, e sujeita-as ao domínio da raça branca, supostamente a elas 
superior, tal como se proclamou na prática e por via da produção legislativa 
da época. A advogada superioridade da raça e cultura brancas em relação à 
raça e culturas africanas teve consequências nefastas nas sociedades 
tradicionais e nos nativos – que não se identificavam com os seus valores e 
projectos de sociedade –, porquanto não eram considerados cidadãos e, 
portanto, não são titulares de direitos civis e políticos. Neste prisma, 
conclui-se que na sociedade colonial a cidadania era concebida de forma 
protegida e elitista, excluindo do seu usufruto a esmagadora maioria da 
população autóctone. 
 
Nesta lógica se inscreve a divisão em classes sociais, com todas as 
consequências: os cidadãos europeus, os cidadãos nativos/cabo-verdianos e 
os gentios ou não cidadãos. Sugere esta estratificação social que aos 
primeiros eram reconhecidos direitos civis290 e políticos (e também 
sociais), ainda que em diferentes graus, e os últimos não são considerados, 
para o efeito. Está nesta linha e de forma mais contundente o preconceito 
de superioridade da raça, elevado à categoria legal, em que se traduz o 
“darwinismo social”291. O Estatuto dos Indignas, no seu artigo 23.º, dispõe 
que “não são concedidos aos indígenas direitos políticos em relação a 

                                                 
289 NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 53. 
290 Nem a extensão do direito do voto aos habitantes das colónias alterou significativamente a situação em 
relação aos indígenas, sobretudo da colónia da Guiné (Portuguesa). Escreve AIDA FREUDENTHAL, 
Um partido colonial – Partido reformista de Angola – 1910-1912, in Revista Internacional de Estudos 
Africanos, n.ºs 8 e 9, Jan-Dez, 1988, p 19: “Ao tornar extensivo às coloniais o direito de voto, a partir de 
1821 os liberais concederam-lhes apenas uma participação limitada e controlada pelo partido no poder, 
que aparentemente legitimaria a sua própria política, bem como a atribuição de cargos e funções nos 
quadros do funcionalismo colonial.”  
291 Vide neste sentido JORGE MANUEL BASTOS DA SILVA, “Sob o signo do Acto Colonial – A 
propósito do III Congresso Colonial Nacional de 1930”, in AFRICANA n.º 22, Março 2000, Centro de 
Estudos Africanos e Orientais, Universidade Portucalense, Porto, Março de 2000, pp 101. 
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instituições não indígenas” e considera-se com tais “os indivíduos de raça 
negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo nelas, não 
possuem ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos 
para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos 
portugueses.”  
 
Em conclusão, nos planos político-administrativo, social e económico, 
elevados à categoria de leis, são inúmeros os factos que ilustram a 
discriminação racial e subjugação da raça negra em relação à raça branca, 
rectius sensu população europeia. Deste ponto de vista, a pertença a esta 
população era determinante da condição ou qualidade de cidadão e do 
reconhecimento de direitos correspondentes, mormente o direito de 
participação na vida política e à protecção social. 
As políticas de dominação e de segregação colonialistas tiveram impacte 
negativo no aprofundamento e desenvolvimento das virtudes tradicionais, 
mas não a ponto de as aniquilar, em virtude da resistência das populações 
locais. Elas contribuíram para o deslocamento populacional, sobretudo com 
a luta de libertação nacional292. Por outro lado, alia-se a estas políticas o 
sentimento de traição à família, à etnia e à tribo em consequência da adesão 
aos ideais colonialistas pelos próprios nativos. Tudo isso contribuiu para a 
fraca coesão das famílias tradicionais, em dada altura da construção da 
unidade e coesão nacional, sem contar com as influências da modernidade 
na vida individual e familiar e da realidade social, económica e política. 
Por isso mesmo a sociedade colonial era anti-democrática e autoritária e 
representativa de uma determinada legalidade, assente em valores 
europeus: a legalidade colonial europeia, cuja missão é, prima face, 
evangelizar e cristianizar os gentios, gentes de além-mar, na concepção dos 
colonizadores, sem esquecer o aspecto económico, não de somenos 
importância. Uma legalidade que, do ponto de vista político, exclui os não 
cidadãos, os gentios ou indígenas. 
 
Antes de terminar o excurso pela legislação colonial portuguesa e os seus 
efeitos na condição social do nativo, faz sentido introduzir um outro 
elemento: o plano legislativo internacional, proveniente do direito 
convencional. Este provocou algumas alterações na postura da 
administração colonial e nas suas legislações, bem como na concepção dos 
povos colonizados, os nativos.  

                                                 
292 Esta fase da história da Guiné-Bissau marca o início do paradigma e legalidade revolucionários. A 
luta armada foi conduzida “fundamentalmente por uma aliança constituída pelos dirigentes dos estratos 
intermédios da sociedade colonial, a petit bourgeoisie, e pelos produtores rurais”, no dizer de LARS 
RUDEBECK, “O ideal socialista em África. Erosão – e condições de regeneração”, in Revista 
Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 8 e 9, Ganhes, 1988, p 314.    
Sobre o assunto, vide, em concreto, o caso guineense em ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A 
independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa, pp 336-346. 
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Um dos exemplos da influência do Direito Internacional de origem 
convencional, nessa altura, incide sobretudo na matéria do trabalho 
indígena293, mormente a supressão do comércio de escravos294 e a abolição 
da escravatura. O mesmo é dizer que não havia, portanto, um Direito 
Internacional de Trabalho, autónomo e especializado, que viria a ser 
conseguido com a institucionalização da Organização Internacional de 
Trabalho, OIT295, logo no final da Primeira Grande Guerra, na esteira da 
criação da Sociedade das Nações. Este facto viria a marcar decisivamente a 
política legislativa no domínio laboral nos diferentes Estados.   
 
Em suma, as concepções da Segurança Social europeia (aliada a noção do 
estado bem-estar social) assentam na ideia do seguro social e protecção 
social, diferenciando-se na extensão da protecção dada as pessoas 
individualmente consideradas, tendo, na base, uma mesma orientação 
filosófica, o trabalhador. De um lado, a cobertura dos riscos do trabalhador 
(seguro social de BISMARK); de outro, a protecção social universalizada 
                                                 
293 Para efeitos de informação segue-se um conjunto de direito convencional que enuncia os princípios 
gerais internacionais: trabalho forçado ou obrigatório (Convenção de 25-9-1926); Convenção n.º 29 sobre 
trabalho forçado de 1930; Convenção n.º 105 sobre a abolição do trabalho forçado de 1957; Convenção 
n.º 50 sobre o recrutamento dos trabalhadores indígenas de 1936; Convenção n.º 64 sobre os contratos de 
trabalho dos indígenas de 1939; Convenções n.ºs 65 (1939) e 104 (1955) sobre a abolição das sanções 
penais; Convenção sobre a política social de 1947; Convenções sobre os acidentes de trabalho, doenças 
profissionais e igualdade de tratamento de 1925 (n.ºs 12, 17, 18 e 19), de 1934 (n.º 42) e 1951 (n.º 100); 
Convenção n.º 102 sobre as normas mínimas da segurança social de 1952; Convenção n.º 150 relativa à 
protecção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à poluição do ar, ao ruído e às 
vibrações nos locais de trabalho (ratificada pela Resolução n.º 6/94, publicada em Suplemento ao BO n.º 
18, de 3 de Maio). 
294 Uma actividade, em parte, facilitada pelos lançados, também conhecidos por tangomaus, considerados 
indivíduos de raça negra, aculturados, em virtude de contactos com os valores europeus, os próprios cabo-
verdianos e a todo o indivíduo que se dedicava ao comércio de escravos. Eles dedicavam-se ao comércio 
ilegal de escravos na zona dos Rios da Guiné e na zona dos privilégios dos cabo-verdianos e 
desempenharam um importante papel na economia da descoberta.    
Vide para mais desenvolvimentos, entre outras contribuições, as de MARIA DA GRAÇA GARCIA 
NOLASCO DA SILVA, “Subsídios para o estudo dos «lançados» na Guiné. Introdução”, BCGP, Vol. 
XXV, n.º 97, Jan., 1970, pp 25-40, e “Subsídios para o estudo dos «lançados» na Guiné. Continuação”, 
BCGP, Vol. XXV, n.º 100, Out., 1970, pp 513-560.  
Ainda MARIA LUISA ESTEVES, IV Centenário da fundação da cidade de Cacheu 1588-1988, Cacheu, 
cidade antiga, A questão do Casamansa e a delimitação de fronteiras da Guiné, Centro de Estudos de 
História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Científica Tropical e Instituto nacional de Estudos 
e Pesquisa, Lisboa 1988, pp 25 e ss.  
295 A OIT foi criada em 1919, pelo Tratado de Versalhes, uma das instituições da Sociedade das Nações, 
denominada Organização Internacional do Trabalho da Sociedade das Nações. Na sua parte III, dedicada 
ao trabalho, está dividida em duas Secções: a primeira, que contém disposições sobre a necessidade de 
existência de uma organização permanente e a segunda, que contempla os métodos e os princípios de 
regulamentação das condições de trabalho. Em obediência daquela foram criados os órgãos (a 
Conferência Geral dos Estados membros e a Repartição Internacional do Trabalho, cuja sigla francesa é 
representada por BIT, Bureau International du Travail). Enquanto esta última viria a ser fonte de 
legislações sobre o trabalho. 
Em 10 de Maio de 1944, pela 26ª da Conferência Internacional do Trabalho, em Filadélfia, donde vem a 
designação de Declaração da Filadélfia, passa a designar-se de Organização Internacional de Trabalho, 
sem referência a Sociedade das Nações. 
Historicamente, antecedendo estas organizações, fora criada a Associação Internacional de Trabalho, em 
1889 e o Bureau International du Travail, em 1910.  
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(de BEVERIDGE). Esta mais abrangente do que aquele, por incluir os 
restantes riscos sociais296.   
Parece sugerir as leituras anteriores que os modelos de organização e as 
técnicas utilizadas respeitam basicamente a opção entre os seguros sociais, 
a assistência social e os serviços públicos. O primeiro está mais 
identificado com as organizações mutualistas de protecção social. O 
segundo destina-se a protecção dos estratos sociais, sobretudo, mais 
desfavorecidos. E o terceiro e último reparte-se entre os regimes 
específicos de protecção de acidentes de trabalho e doenças profissionais 
da responsabilidade das entidades patronais e os regimes de abono de 
família e outras prestações familiares. 
Conforme ANTÓNIO BAIGÃO FÉLIX297, nos anos setenta do século 
passado revelaram-se novas tendências em matéria de critérios de 
selectividade e condição de recursos no acesso às prestações universais 298 e 
generalização da cobertura das eventualidades aos não trabalhadores ou 
assalariados. Em alguns países europeus, nomeadamente em França e 
Portugal, surge o rendimento de inserção/rendimento mínimo garantido. 
Era o início da reforma ou redefinição do tipo de “Etat passif…”299 e a 
adopção de novas políticas sociais, baseadas no princípio de equidade. 
Entretanto, a influência neo-liberal vai no sentido da diminuição do papel 
do Estado e da maior responsabilidade individual na cobertura dos riscos 
sociais e integração de sistema de subvenções sociais no sistema fiscal, 
como é o caso de imposto negativo.  
 
Os esquemas de Segurança Social europeia, na sua generalidade, foram 
concebidos para contemplar uma ampla abrangência dos cidadãos, 

                                                 
296 Em 1883, em Alemanha, BISMARK sugere o modelo de seguro de doença, uma contribuição 
obrigatória, paga pelos trabalhadores, para o financiamento das despesas de saúde. Em 1942, 
BEVERIDGE elabora o Report Social Insurance and Allied Services, vulgarmente conhecido por 
Relatório Beveridge, no qual recomenda ao Governo inglês formas de combate aos riscos relacionados 
com a doença, a miséria, a ignorância e a ociosidade. 
Vide, sobre o assunto, entre outros, SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, pp 
173 e ss; ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 146 e ss; ANTÓNIO CORREIA DE 
CAMPOS, Solidariedade sustentada,  pp 7, 9-11; ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da 
cidadania pós-nacional, pp 99-108; A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, 
passim; PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, pp 8-10.   
297 “Segurança Social”, in Polis, 5, col. 658. 
298 A universalidade das prestações sociais não se confunde com o debate entre as duas alternativas, 
universalidade e a selectividade, no acesso aos benefícios dos sistemas de Segurança Social. Para mais 
desenvolvimentos vide os autores citados, nomeadamente A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of 
social security, p 12, e autores citados. Segundo os mesmos “The debate on ‘universality versus 
selectivity’ is thus concerned not with a choice between two extreme alternatives but rather on the nature 
and extent of the selectivity process. At a very broad level, two fundamentally different approaches 
should be distinguished. In the first, generally referred to as the means test method, the target is poverty 
as such, and the primary condition of entitlement is a level of resources below a stipule. The second 
attempts to focus on presumed needs (often but not exclusively involving income deprivation) arising 
from certain circumstances, e. g. unemployment, disability, old age, the maintenance of children.”   
299 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, p 108. 
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independentemente da sua vinculação laboral ou contribuição anterior. Mas 
a concretização destes desideratos constitucionais e legais depende da 
economia real. Esta influência seriamente a sua sustentabilidade financeira, 
uma temática que reflecte a ponderação dos recursos financeiros que 
sustentam o sistema público de protecção social. 
Uma interpretação consentânea da sustentabilidade financeira300 poderá 
conduzir tanto a questão (da suficiência) dos recursos financeiros afectos 
ao Estado e suas instituições, como aos mecanismos de gestão destes 
mesmos recursos. Nesta ordem de ideias, a sustentabilidade financeira do 
sistema de protecção social é uma matéria de interesse inegável, que 
mistura vários domínios: o do crescimento económico e do emprego; o da 
repartição dos encargos entre as gerações presentes e futuras; o da 
solidariedade pessoal e institucional, que se confunde com a privatização 
versus socialização, sem descurar o aspecto da qualidade da gestão 
financeira.  
 
A sustentabilidade supõe fundamentalmente equilíbrio301. Este, por sua vez, 
carece de pressupostos reais, conquanto que haverá que ter sempre em 
consideração a determinação dos montantes das pensões, o seu principal e 
determinante pressuposto, e a determinação do montante relativo à 
administração, que não poderá traduzir-se num substancial encargo para a 
instituição. Em tudo isso a monitorização destes dois itens por via do 
estabelecimento de correspondentes factores.  
De facto, os subsistemas de protecção social devem gerar receitas 
suficientes para as necessidades sociais que visam satisfazer. A este nível o 

                                                 
300 Coloca questões, nomeadamente, do número de anos de contribuição, da duração da vida activa/idade 
da reforma, do cálculo da contribuição… De facto, o sistema de protecção social foi concebido para 
garantir aos beneficiários os rendimentos necessários à sua manutenção e ao seu desenvolvimento 
integral. Esta função tem, desde logo, reflexo na sociedade, porquanto não há melhoria social sem 
primeiramente existir homens e mulheres sãos que participam na actividade económica de produção da 
riqueza. 
Dito assim facilmente se compreende que a garantia de protecção social numa base selectiva e/ou 
universal depende da capacidade financeira das instituições de Segurança Social. Esta capacidade deve 
existir permanentemente, como garantia de respostas destas mesmas instituições. É a ideia da 
sustentabilidade financeira do sistema público de Segurança Social, que entronca com vários outros 
aspectos. 
301 O equilíbrio carece de sustentação num modelo relacional das estruturas que integram o sistema de 
protecção social, sem descurar os aspectos demográficos e macroeconómicos. Em geral os modelos e as 
suas variáveis integram projecções quantitativas e qualitativas a médio e longo prazo. Eles visam fornecer 
dados quantitativos que devem ser interpretados para se determinar as possíveis tendências de evolução, 
incluindo os cenários e as simulações, e grau de operacionalização. 
No caso português a utilização do Modelo Modpens considerado “aparentemente simples e intuitivo, uma 
vez que estando o algoritmo estruturado, o mesmo apenas necessitará de um conjunto de dados de input 
ao modelo. Destes elementos fazem parte, por um lado, um cenário de evolução macroeconómica e 
demográfica (para um horizonte de longo prazo), e por outro, de um conjunto de dados respeitantes aos 
diferentes subsistemas de Segurança Social relativamente a um determinado ano base considerado.” In A 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL, p 19. 
Para mais desenvolvimentos deste aspecto vide a obra citada, pp 17 e ss. 
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princípio da solidariedade possui uma compreensividade, essencialmente, a 
dois níveis:  
 

a) dos trabalhadores, formalmente ou legalmente considerados como 
tais, tratando-se do sistema previdencial, baseada na técnica da 
repartição, mitigada com a técnica da capitalização dos saldos 
anuais, sem contar com as receitas patrimoniais; 
b) dos cidadãos, ainda que com alguma dose de selectividade, 
firmada exclusivamente nas transferências do Orçamento Geral do 
Estado. 

Nesses prismas, a sustentabilidade financeira do sistema público de 
protecção social significa, igualmente, a criação e manutenção das 
diferentes manifestações solidariedades, por via das contribuições dos 
trabalhadores e entidades patronais e das transferências do Estado, para 
acudir às despesas sociais relativas à protecção social de cidadania. Aqui 
importa realçar a potencialidade do sistema fiscal, porquanto é 
insubstituível o papel da fiscalidade no financiamento global do sistema. 
Isso pressupõe uma adequação das fontes de financiamento302. 
 
Nas sociedades mais desenvolvidas, o debate sobre a filosofia de base do 
sistema público de protecção social particulariza-se na defesa da tese da 
socialização ou, pelo contrário, da tese da privatização303 da gestão ou 
administração e financiamento dos regimes. E, aqui, o ponto de partida é a 
concepção da Segurança Social como bem/serviço público.   
Os Estados têm por dever constitucional agir, organizando, controlando e 
garantindo serviços públicos. Isto é trata-se de uma função material dos 
Estados que se subordinam ao interesse geral304, de que a protecção social 

                                                 
302 Evidentemente esta abordagem está centrada no papel económico do Estado, que ganhou extrema 
importância desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A intervenção do Estado pretende atingir o 
equilíbrio geral da economia. Esta é a sua nova função, tal como concluíra KEYNES. Se se partir da 
perspectiva keynesiana da redefinição do papel do Estado, dir-se-ia que paralelamente ao problema da 
fiscalidade para fazer face ao aumento das despesas públicas, a produção de bens e serviços, a 
redistribuição e a estabilização são outras das suas funções. 
A função redistributiva é intrínseca à justiça social, uma condição necessária à estabilidade e à coesão 
social. Para isso a importância do imposto, um meio de atenuação ou eliminação das desigualdades 
sociais. Assim a redistribuição equivale à equidade social. 
Entretanto essa função depende da regularidade do crescimento económico, um fenómeno de longo prazo, 
que depende da performance da economia no curto prazo, porquanto o crescimento seja acompanhado por 
flutuações conjunturais. Estas permitem comparar a produção real com a produção potencial. Ou seja a 
relação entre a produção do trabalho e a capacidade plena de produção e o efeito sobre o desemprego e 
sobre a inflação.     
303 Para uma síntese deste problema vide as contribuições de NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social, pp 114-120. 
304 A soberania estadual sempre foi referenciada à função ou ao poder de ordenação. E traduz a ideia do 
direito como poder. Em relação à matéria em causa este poder configura uma função que será 
desempenhada pelo governo em benefício da sociedade. Partindo, de facto, de um sistema deficitário de 
cobertura das carências sociais, no seio da família e dos grupos sócio-profissionais, a opção entre a 
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pública é apenas um exemplo. Esta opção tem a seu favor o facto de os 
riscos sociais a que se sujeitam os indivíduos na sua globalidade não são 
tratados de forma isolada, cada à uma sua maneira e segundo as suas 
possibilidades, não se sujeitando estes ao sabor das pessoas ou instituições 
privadas, empregadores ou empresas do sector dos seguros305. Esta visão 
alicerça-se nas suas novas funções que vem reflectindo uma gradual 
construção de um sistema público de protecção social que tenha em 
consideração a generalidade da população. 
A socialização da Segurança Social justifica-se em virtude das inúmeras 
falhas de mercado (concorrencial e político)306 e, particularmente pelas 
diversas limitações estruturais que afectam os sujeitos económicos e o 
próprio mercado, maxime de seguros privados. Estas limitações decorrem 
do efeito de moral hazard307, caracterizado pela circunstância do seguro 
influenciar o comportamento individual e social, ao tornar mais apetecível 
a situação contra a qual se procura protecção (por exemplo o subsídio de 

                                                                                                                                               
falência do sistema ou a subvenção estatal, foi determinante para a consideração da disciplina, 
organização e financiamento público das despesas sociais.   
Vide para mais desenvolvimentos ANTÓNIO L. DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Vol I, pp 172 e ss; MARIA DA GLÓRIA FERREIRA PINTO, “Serviço Púbico”, in Polis, n.º 
5, cols. 718-726, especificamente cols. 719-720.   
Por outro lado, o interesse geral ou colectivo não se acha satisfeito unicamente no mercado, onde se 
forma o preço conjugando o lado da oferta com o lado da procura. Neste sentido vide RENÉ PASSET, A 
ilusão neoliberal, pp 140 e ss.  
305 A abertura deste sector à livre concorrência ou liberdade de escolha das empresas poderá ter como 
consequência nas palavras de JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, p 115, as 
seguintes liberdades: de adesão ou não a um determinado regime: de determinar o grupo no seio do qual 
se insere; de definição de um nível de cobertura dos riscos; e da escolha do organismo de gestão.  
Destas liberdades podem advir custos demasiado elevados para a sociedade, como sejam a discriminação 
e exclusão de protecção a certos indivíduos, em virtude de não poderem assumir os custos do risco a que 
estão sujeitos, e o desvio das despesas sociais a favor dos indivíduos (o interesse geral), que seriam 
orientadas para a administração, tendo em conta o móbil económico, o lucro, das empresas privadas.   
306 Isso tem subjacente uma perspectiva de actuação do Estado na senda da função de redistribuição dos 
rendimentos. Evidentemente que ela não se verifica somente em termos monetários, mas igualmente pela 
oferta de bens e serviços públicos aos mais desfavorecidos, através de acções compreendidas na 
Segurança Social. Nestes termos, esta surge também como um instrumento de redistribuição, adequada 
aos problemas sociais não satisfeitos pelos mecanismos do mercado. 
Vide sobre o assunto ANTÓNIO L. DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro. Vol. 
II, 4ª Edição – 7ª Reimpressão, Almedina, Coimbra, 1999, pp 306-307. Igualmente JAMES M. 
BUCHANAN e MARILYN R. FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, p 298. 
307 Uma tradução do risco moral equivalente a improvidência individual ou colectiva quando a protecção 
social é garantida sem os correspondentes encargos por parte dos beneficiários. Esta situação gera novos 
riscos sociais. Os Estados paternalistas são assim caracterizados porque, em parte, garantem 
gratuitamente aos seus cidadãos os bens e serviços públicos de que carecem. Em consequência a 
tendência para a existência de uma classe de free riders que não se preocupa com o financiamento das 
suas necessidades sociais. A dependência entre estes e aquele manifesta uma determinada concepção da 
cidadania, menos construída e menos responsável.  
Para mais desenvolvimentos vide, entre outros, em certo sentido, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social, p 95.    
Diferentemente, na nossa perspectiva, as sociedades tradicionais firmam a cidadania em pilares como seja 
o da responsabilidade individual e colectiva. Isso diminui sensivelmente a possibilidade de existência de 
comportamentos disfuncionais quanto ao exercício do direito à liberdade, à formação da personalidade e à 
provisão e ao financiamento dos bens e serviços colectivos. Em suma quanto à cidadania política e 
económica.   
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desemprego tende a ser preferível em vez do trabalho), da tendência natural 
para a procura de protecção em função da maior probabilidade da 
ocorrência do risco, e da inabilidade do sector privado em fornecer 
protecção contra riscos sociais em casos de inflação e da evolução negativa 
dos mercados de capitais.  
Sem embargo da evolução que a modernidade conheceu e que se traduz na 
identificação da Segurança Social como um bem ou serviço público, a 
época clássica, marcada por uma redução do papel do Estado, não partilhou 
desta verdade, hoje, indesmentível, mas não na sua totalidade. Sem 
descurar os riscos de uma visão restritiva da Segurança Social, que se 
confunde com a própria intervenção do Estado, à maneira do Estado-
Providência, a menos que se tenha como adquirida a abertura de espaço à 
iniciativa privada em matéria da organização, da promoção e do 
financiamento dos sistemas de protecção social.          
De forma muita sintética, três características concorrem para a definição de 
um serviço público308 (tal como se considera a própria Segurança Social), a 
saber: a sua organização, mediante uma entidade pública criada pelo 
Estado, cujo funcionamento é garantido através dos seus órgãos e serviços; 
subsidiado ou financiado pelo orçamento público; o interesse que visa 
proteger, os riscos sociais, são próprios de uma colectividade; e o exercício 
do poder através de estabelecimento de regras aplicáveis a todos os que se 
encontram no âmbito da sua actividade, os trabalhadores em geral, 
sobretudo em matéria da obrigatoriedade de inscrição e de pagamento da 
contribuição, como também mediante o exercício da soberania fiscal, 
indispensável fonte de financiamento309.  

                                                 
308 Se se atentar a análise feita por ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 86-93, pode-se 
concluir que o direito da Segurança Social tem a sua origem pública, não obstante incorpora, igualmente, 
normas de direito privado. Mas tal circunstância não prejudica a sua caracterização como um serviço 
público.  
A provisão pública dos bens e serviços públicos através do orçamento público está condicionada, pela sua 
própria característica, à satisfação de condições como sejam o conhecimento das preferências individuais 
dos membros das sociedades pelos governos, a revelação das mesmas, a provisão óptima, o 
financiamento, a distribuição,... Estas questões geram controvérsia entre os estudiosos da ciência 
económica. 
Vide A. B. ATKINSON and J. E. STIGLITZ, Lectures on Public Economics, pp 482 e ss; 522-533. 
309 No presente, a procura da solidariedade nacional e a consequente evolução para o sistema de 
Segurança Social introduz um novo elemento na configuração da economia, na produção e repartição de 
riqueza: a fiscalidade. Os impostos, enquanto instrumento principal de financiamento dos gastos sociais, 
não escapa a mesma relação de dependência à economia e ao seu desempenho. 
Grosso modo note-se a extrema dependência dos recursos financeiros destinados aos gastos sociais dos 
trabalhadores em particular e dos cidadãos em geral à economia na sua generalidade. Pelo que, na fase 
actual, não nos parece assegurada a suficiência dos recursos financeiros. 
Nessa linha, a justificação da existência de Segurança Social não como resultado exclusivo de falhas ou 
incapacidade de mercado, mas também de uma preocupação geral de redistribuição de rendimento. A 
intervenção do Estado está legitimada por estas preocupações de maior justiça social.   
Aparentando tratar-se de situações individuais, os riscos que projectam sobre cada um de nós, atinge, 
indirectamente, todos os indivíduos, sem excepção. Exemplos disso são as consequências nefastas de uma 
epidemia ou pandemia (de qualquer doença) sobre a economia e a sociedade, mormente no concernente à 
mão-de-obra e à capacidade manual e/ou intelectual para a produção. Ou ainda a catástrofe ambiental. 
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Como ensinam as doutrinas e jurisprudências, os bens e serviços públicos 
não são dominados pela ideia da rivalidade do seu consumo e da exclusão. 
O que implica a existência de uma entidade que a proporciona, sem 
embargo da contribuição dos beneficiários, feita em regime de co-
financiamento (concretamente no sistema previdencial). Isso se deve a 
circunstância de os mesmos proporcionarem quer satisfações 
individualizadas, quer satisfações colectivas. 
Tal conclusão da protecção social pública configurar um serviço público 
ancora-se na ideia da intervenção do Estado no domínio da garantia da 
protecção social aos seus cidadãos em geral. Assim, constitui-se, na 
generalidade, uma relação entre o Estado e suas entidades com os cidadãos, 
através do qual, por actuação directa ou indirecta, estes e particularmente 
os trabalhadores são credores do Estado, que passa a assumir a posição 
passiva, como forma de garantir a equidade e justiça social. Nesses termos, 
o financiamento público – imposição fiscal –, não sendo exclusivo, visa 
garantir o fim ou interesse público. 
Os bens e serviços públicos (também designados de bens e serviços 
colectivos) dominam o estudo da Economia Política, em virtude de 
permitirem revelar a limitação do mecanismo do mercado concorrencial. 
Desta limitação surge a necessidade de um orçamento óptimo e correctivo 
das preferências individuais, o orçamento do Estado. Pelas suas 
características eles requerem a intervenção de uma entidade pública, 
porque têm subjacentes os interesses de uma comunidade local, nacional e 
mundial. Eles implicam uma actuação material do poder público, com vista 
à disponibilização de bens materiais ou bens cuja produção carecem de 
estruturas materiais da responsabilidade directa do Estado/entidades 

                                                                                                                                               
Um dos grandes problemas é os resíduos ou lixos tóxicos exportados da Europa para o continente negro, 
um assunto que passa à margem dos europeus. Este é um dos custos da economia globalizada suportados 
injustamente pelos africanos a troco de negócios obscuros celebrados com os dirigentes africanos, como 
tem vindo a denunciar os meios de comunicação e organizações de defesa ambientais nacionais e 
internacionais) no concernente à economia e produção para o sustento de cada um dos sujeitos 
económicos e de toda a população local, nacional, regional, continental ou mundial “passe o exagero”.  
A ideia da solidariedade nacional e internacional que subjaz à cobertura de determinados riscos – pensa-
se na epidemia do HIV/Sida, a facilidade com que se transmite e se propaga ou ainda a alteração 
climatérica e as suas consequências local, nacional, regional ou planetária – faz da Segurança Social um 
bem público, em virtude da presença de uma autoridade pública, o Estado, que tem por missão ou função 
a definição e modelação das estruturas que concorrem para a garantia de mínimas condições de vida aos 
cidadãos em geral.   
De facto, os indivíduos não vivem isolados. O modo de vida individual tem repercussões na família, na 
sociedade e no mundo. Existem determinados bens que se consideram universais. A vida, a saúde, a 
integridade física, o ambiente, a natureza... por isso mesmo devem ser protegidos individualmente e em 
grupos, quer local, nacional, quer regional, quer ainda mundial. Esta tarefa compete a sociedade em geral, 
encimada pelo Estado e pelas instituições políticas, sem embargo de uma efectiva participação dos 
cidadãos, reunidos em torno de objectivos concretos no domínio da actividade económica e da 
participação na gestão do bem comum.   
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públicas similares. Eles variam conforme a variação das necessidades 
colectivas.  
 
Nesses termos, os mecanismos de redistribuição são indissociáveis dos 
bens e serviços públicos. As regras que os preside são estabelecidas, 
sobretudo pelo poder público, que configura o quadro obrigatório de uma 
ampla referência (sobretudo em matéria de inscrição, de pagamento de 
contribuições, de sanções, de normas relativas à saúde, higiene e 
segurança,...), quer para os trabalhadores, quer para os empregadores. (Isso 
não implica que esta função de redistribuição seja satisfatória.) Nesta 
perspectiva coloca-se a questão da gestão privada dos recursos que deles 
derivam, uma ideia discutível, cuja solução não é perfeita, pois dependerá 
da definição dos objectivos a ter em consideração. Certamente que a 
resposta é determinada e influenciada pelas qualidades profissionais e 
organizacionais. 
Esta temática, concretizada na participação activa do Estado, surge desde 
logo pela verificação de situações influenciadas quer por factores naturais 
quer por factores artificiais, entre os quais se destacam a inaptidão 
física/intelectual dos indivíduos; a má distribuição das riquezas entre os 
territórios e entre as pessoas e o atraso no desenvolvimento económico e 
social. É verdade que estas razões não são pacíficas, nomeadamente 
quando se sabe que a necessidade da intervenção estadual se coloca tanto 
nos países desenvolvidos, onde o sistema está melhor organizado, como 
nos menos desenvolvidos, onde praticamente é inexistente o sistema de 
protecção público. Mesmo assim, insiste-se que estas considerações nem 
por isso são prejudicadas. 
A perspectiva da socialização dos riscos sociais encontra na Segurança 
Social um modelo compaginável com os seus objectivos, meios e fins. Com 
efeito, as limitações da solidariedade familiar e da solidariedade de grupo310 
conduziram a uma progressiva passagem para a sociedade nacional ou seja 
a responsabilização da colectividade nos domínios da prevenção e da 
reparação das consequências de certos eventos. Nesta linha, ainda se pode 

                                                 
310 As razões mais diversas, nomeadamente a insuficiência ou incapacidade do sistema de protecção 
privado no quadro da família e das instituições religiosas de caridade, ditaram a necessidade da 
participação do Estado, enquanto entidade pública, cujo interesse ultrapassa a dos indivíduos, para além 
de ter uma vocação que tende a perenizar-se. Por outro lado, esta sua participação tem na sua base o 
cumprimento de um dever, com consagração constitucional: o dever de garantir um mínimo de condições 
de vida condigna a todos os cidadãos. Esse dever que, entre nós encontra expressão na matriz do Estado, 
o seu conteúdo foi variando de acordo com a evolução do constitucionalismo, nas suas diferentes 
manifestações ideológicas. 
Contudo, isso não significa, nem pode significar um total abandono ou esvaziamento do conteúdo do 
sistema de protecção privado. Está em causa apenas o reconhecimento de uma das funções que o Estado 
moderno chamou a si em prol das suas populações, sobretudo as mais carenciadas. Esta sua atitude o 
diferencia dos Estados liberais, cujas preocupações primárias são relativas a não intervenção na 
actividade económica, da qual provém os recursos necessários ao financiamento das necessidades 
individuais e colectivas.  
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descortinar o imperativo de políticas públicas para fazer face às próprias 
limitações do mercado, as incapacidades do mercado e da redistribuição de 
rendimentos que permitem os indivíduos e as famílias usufruírem de 
melhores condições de vida. Os mercados seguradores privados propõem-
se oferecer uma cobertura de riscos sociais. Estes riscos, pelo fenómeno da 
globalização das economias, tornam os indivíduos em geral, e os 
trabalhadores, em particular, mais vulneráveis. E, isso faz real a 
necessidade de uma mais exigente informação e protecção por parte dos 
trabalhadores que providenciam as suas poupanças e, em relação às 
seguradoras privadas a exigência de uma melhor gestão e informação sobre 
os riscos das suas actividades. 
 
As falhas do sistema público – rectius sensu insustentabilidade financeira – 
têm motivado acesos debates sobre o sentido da reforma da instituição 
previdencial ou Segurança Social. Em Portugal não faltam vozes que 
defendem a sua privatização, alegando, entre outras, a incapacidade de 
gerar maior volume de receitas, pelo simples facto de se assentar o 
financiamento no modelo de repartição; a ineficácia do sistema pela 
penalização da capacidade de criação de emprego e da própria poupança. 
Por estas razões a defesa do modelo de capitalização. 
 
As teorias desenvolvidas em redor deste tema partem de pressupostos 
filosóficos: que advogam incondicional e ilimitadamente a liberdade 
individual (F. A. HAYEK311) e os mecanismos processuais em que esta 
melhor se desenvolve (ROBERT NOZICK312), defendendo, em 

                                                 
311 Law, Legislation and Liberty, A new statement of the liberal principles of justice and political 
economy, Vol. I, Rules and order, p 55: “Individual freedom, wherever is has existed, has been largely the 
product of a prevailing respect for such principles which, however, have never been fully articulated in 
constitutional documents. Freedom has been preserved for prolonged periods because such principles, 
vaguely and dimly perceived, have governed public opinion.” 
E acrescenta: “I will undertake here a fuller definition of the term ‘freedom’ or enlarge upon why we 
regard individual freedom as so important. That I have attempted in another book. But a few words 
should be said about why I prefer the shorter formula by which I have repeatedly described the condition 
of freedom, namely a state in which each can use his knowledge for his purposes, to the classic phrase of 
Adam Smith ‘every man’, so long as he does not violate the laws of justice [being] left perfectly free to 
pursue his own interest in his own way.” (pp 55-56) 
Referindo-se a restrição da liberdade diz: “The reason for this is very simple, although not generally 
understood. Since the value of freedom rests on the opportunities it provides for unforeseen and 
unpredictable actions, we will rarely know what we lose through a particular restriction freedom. Any 
such restriction, any coercion other than the enforcement of general rules, will aim at the achievement of 
some foreseeable particular result, but that what is prevented by it will usually non be know.”   
312 Autor que não defende a justiça distributiva, por ela não derivar de um processo de decisão colectiva. 
Para ele existem duas fases de afectação de recursos: uma, em que os indivíduos possuem bens, e outra, 
em que eles trocam os seus bens que serão transformados, por outros indivíduos, em função dos preços. A 
distribuição final será eficiente, em termos paretianos, se conforme com a afectação inicial.  
Portanto, para ele o conceito de justiça distributiva resume-se na aquisição/apropriação inicial 
(“entitlement”), através de um título válido, e a transferência voluntária da propriedade. De onde a 
verificação destes pressupostos faz com que haja afectação justa. Uma justiça deontológica ou processual, 
diferente da justiça teleológica ou finalista.  
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consequência da sua teoria de redistribuição através de um título legítimo, 
que apenas o mercado possui a virtualidade de distribuir as prestações 
sociais entre os sujeitos económicos que delas carecem. 
Resulta dessa formulação a ilegitimidade (natureza injusta) de qualquer 
processo redistributivo fora dos mecanismos do mercado concorrencial, o 
mesmo é dizer sob os comandos da política. É o domínio da excelência do 
mercado, que premeia os capazes e competentes. Nele não há lugar para os 
incapazes e incompetentes. Estes vivem à custa da caridade alheia, não 
permitida neste tipo de mercado. 
A dureza dos pensamentos hayekiano e nozickiano revela-se extrema que 
sugere, para alguns, reformulação para integrar um mínimo de dignidade 
humana (conhecida pela expressão inglesa por “decent-minimum”) 
incompatível com a pobreza. Esta reformulação minimalista atende tão-só 
o “safety net” ou mínimo de segurança, no propósito de se limitar a 
intervenção pública para não constranger o mercado financeiro313 de 
provisão da Segurança Social, numa linha consentânea com a defesa da 
capitalização.   
Um desses defensores da igualdade distributiva é RONALD 
DWORKIN314. Ele defende a intervenção do Estado para alcançar a 
igualdade de bem-estar, transferindo recursos, através de um esquema de 
distribuição em que as pessoas são consideradas como iguais; ou igualdade 
de recursos, tratando as pessoas como iguais, por via de uma distribuição 
que conduz essa mesma igualdade (de recursos) entre as pessoas, contanto 
que essa igualdade não seja prejudicada por nenhuma transferência 

                                                                                                                                               
Vide do autor Anarchy, State and Utopia, em que, partindo de uma visão anarquista e libertária, recusa a 
ideia do Estado, em apelo a um Estado mínimo, resultado de um processo evolutivo, desde o estado de 
natureza, passando pelas associações de protecção mútua, as agências de protecção até à agência de 
protecção dominante. O Estado mínimo seria equivalente a um Estado protector, não carecendo de função 
redistributiva da riqueza/dos rendimentos, pelo facto de se restringir a garantia da liberdade individual, 
sendo, para o efeito, imparcial.  
O seu posicionamento é criticado por KENNETH J. ARROW, Nozick’s Entitlement theory, Philosophia, 
1978. Ainda do mesmo autor Nozick’s Entitlement theory of Justice, Social Choice and Justice, Basil 
Blackwell Publisher, United Kingdom, 1984, pp 175-189.  
Sobre o pensamento de Nozick vide ainda as considerações de AMARTYA SEN, O desenvolvimento 
como liberdade, pp 80-81. 
313 A abertura do mercado financeiro, em geral, particularmente neste domínio, deve ser gradual. Como se 
sabe este tipo de mercado, imbuído de espírito liberal, fica muito exposto a irracionalidade dos mercados 
e dos ataques especulativos. Isso aumenta a instabilidade e a probabilidade de ocorrências de crises 
(sobretudo bancárias e monetárias). Alia-se a isso a rapidez com que os capitais se propagam à escala 
global nas economias fortemente integradas financeira e comercialmente. Por outro lado, a mobilidade 
dos capitais tem consequência na soberania fiscal e captação de receitas provenientes de capitais, no 
sentido da sua diminuição, o que implica a impossibilidade de realização de despesas sociais. 
Vide sobre a abertura do mercado financeiro nacional FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, pp 54-59.   
314 What is equality?, Part I – Equality of Welfare, Princeton University Press, Philosophy & Public 
Affairs, 10, n.º 3, 1981, pp 185-246.  Pode ler-se ainda uma outra obra do autor (RONALD DWORKIN, 
A virtude soberana – A teoria e a prática de igualdade, Tradução de Jussara Simões, Revisão técnica e da 
tradução de Cícero Araújo e Luiz Moreira, Colecção Justiça e Direito, Martins Fontes, São Paulo, 2005) 
sobre o mesmo assunto.  
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adicional. Sem embargo das dificuldades destas teorias quanto à sua 
concretização, mormente por assentar num conceito vago e impreciso ou 
ainda por atender a capacidades individuais315.  
Autores como JOHN RAWLS e RICHARD ABEL MUSGRAVE 
teorizaram o princípio da equidade, pondo em confronto as gerações de 
contribuintes e beneficiários da Segurança Social. Põe-se o problema da 
validade dessas teorizações, entre nós. Ao cabo e ao resto, este ensaio 
limita-se a procurar captar os sinais de uma justiça distributiva e seus 
contornos em cada uma das etapas de formação e maturação do país.  
A começar pela sociedade colonial identificada, na sua filosofia, com o 
propósito de explorar as riquezas das sociedades colonizadas, nela o dever 
de solidariedade não encontra expressão, a menos que, hoje, o problema 
seja equacionado em termos meramente morais na perspectiva de 
indemnização pelos danos causados em termos humanos e materiais às ex-
colónias e suas populações. 
A ausência de solidariedade e do sentimento comum entre os cidadãos e os 
nativos, fundada nas diferenças culturais e motivações sociais e 
económicas, maxime a exploração do homem guineense, as classes sociais 
e seus interesses (um tipo de sociedade hoje rejeitado pelo artigo 11.º, n.º 2, 
CRGB); na acumulação de capital e aproveitamento das riquezas materiais 
das colónias, entre outras, não propicia a existência de um contrato social, 
como tal concebido.  
Este tem na sua base a igualdade entre os indivíduos. E levada a última 
consequência a partilha dos mesmos sentimentos de pertença à mesma 
família e comunidade determina que haja relacionamento entre as gerações, 
de tal modo que o financiamento dos encargos seja partilhado por todos, 
numa perspectiva de sacrifício pelo bem comum. Ora, a ausência destes 
pressupostos na sociedade colonial determinou que cada uma das 
sociedades, a colonial e a tradicional, seja movida por lógica diferentes e, 
por conseguinte, o princípio de justa poupança não seja equacionado nos 
termos em que as gerações se inter-relacionam. Assim sendo o problema de 
financiamento deve ser resolvido de acordo com as orientações de cada 
uma dessas sociedades. Significa isso que o sistema de capitalização seja 
mais adequado aos ideais coloniais em contraposição com o sistema de 
repartição, apropriado ao tipo de organização das sociedades tradicional e 
revolucionária.   

                                                 
315 Estas dificuldades são resolvidas pelo mesmo autor, RONALD DWORKIN, quando aponta para a 
igualdade de recursos, um processo que requer a integração de recursos privados com a intervenção 
pública. Neste sentido arrisca-se a um confronto entre a eficiência e a igualdade ou seja o antagonismo do 
mercado e a prossecução da igualdade, conhecido na literatura anglo-saxónica por trade-off.  
Vide sobre o assunto do mesmo autor What is equality?, Part II – Equality of Resources, Princeton 
University Press, Philosophy & Public Affairs, 10, n.º 4, 1981, pp 283-435. Ainda A virtude soberana – A 
teoria e a prática de igualdade, pp 4-7; 11 e ss.  
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Mesmo os ideais de evangelização e de aculturação, também, intrínsecos à 
sociedade colonial, a pretensa superioridade da cultura e dos valores 
ocidentais, e o suposto subdesenvolvimento das populações nativas em que 
estavam ancorados, não favorecem um contrato social que incluía as duas 
sociedades, nem sequer permitiram realizações sociais em prol das 
mesmas. 
 
O aprofundamento dos problemas na estrutura orçamental e na gestão 
financeira do sistema público em geral podem ser apreendido analisando os 
resultados financeiros da conta da Segurança Social nas suas vertentes de 
sistemas e subsistemas e modalidades da acção social, que faz daquele um 
sistema baseado em tributos unilaterais, os impostos316.  
O princípio da equidade deve dominar o financiamento da Segurança 
Social, na perspectiva de garantir solidariedade entre as gerações. Dele 
torna-se possível redistribuir rendimento entre os que possuem capacidade 
produtiva e os que dela carece, por razões de perda de capacidade física ou 
intelectual ou inaptidão para o mercado de trabalho, numa formulação mais 
abrangente. 
Este princípio está na vanguarda da transferência de ganhos reais da 
economia de uma geração à outra. Sem embargo das suas debilidades, o 
sistema de repartição surge como aquele que melhor serve a solidariedade 
inter-geracional: os benefícios recebidos não têm equivalência nas 
contribuições anteriores.  
Esta visão é sustentada pela teoria de JOHN RAWLS317 (antes, pois, 
presentes nas construções contratualistas rousseauniana e hobbesiana), que 
afirma que as gerações presentes contribuem para as vindouras e 
simultaneamente recebem benefícios das gerações anteriores. Esta visão 
solidária suplanta a visão que defende a existência de diferentes interesses e 
egoísmos que domina os homens em cada geração.  
A questão central está na fixação do mínimo social, dependente da 
vinculação da geração actual em relação à geração seguinte. Em suma, 
subjaz a esta teoria a questão da determinação da poupança, que a 
sociedade deve fazer para atender às necessidades actuais e futuras. 
Significa isso que o problema desloca-se do económico para o político.  

                                                 
316 Quando não se distinguem as receitas dos subsistemas previdenciais quanto à sua aplicação nas acções 
de protecção dos trabalhadores e carenciados de regimes não contributivos facilmente se compreende que 
aquelas contribuições funcionam como se tratassem de impostos.  
Vide alguma análise deste ponto em ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 39 e ss. 
317 Uma teoria da justiça, Uma teoria da justiça, Edições Presença, Fundamentos, Lisboa, 1993, p 90.  
Em relação às construções desse autor, vide as observações de KENNETH J. ARROW, Social Choice 
and Justice, 109 e ss.  
A visão contratualista da sociedade é partilhada por muitos autores com mais ou menos nuances. Para 
uma síntese dos principais contributos vide, entre outros, FERNANDO VALLESPÍN OÑA, Nuevas 
teorías del Contrato Social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan, Aliança Universidad, Madrid, 
1985. 
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À esta luz, vigora nesta matéria o princípio de justa poupança, segundo o 
mesmo autor, que se traduz na determinação de uma taxa apropriada a cada 
nível de desenvolvimento, significando a poupança que a actual geração 
está disposta a conceder as gerações futuras, contanto que recebeu o 
mesmo tratamento da geração anterior318. Esta poupança tanto pode ser em 
meios de produção como em saber e educação, bastando-se tão-só com a 
melhoria de padrão de vida das gerações futuras, desinteressando-se dos 
ganhos. Trata-se de uma questão de decisão política, segundo modelo de 
justiça processual319.  
Como se sabe, a teoria contratualista parte da posição original, a partir da 
qual as partes adoptam um princípio adequado sobre a justa poupança, que 
considera as contribuições das gerações anteriores, presentes e vindouras. 
Nestes termos, cada geração contribui para as vindouras, contanto que 
beneficia das anteriores.   
Tal contratualização estaria, à partida, informada pela incerteza na tomada 
de decisões financeiras quanto às posições no futuro ou seja o véu da 
ignorância320, que permite a disposição de formalização de contrato social 
desconhecendo-se a geração a que pertencem ou a sua condição económica, 
de onde a facilidade de cada uma das partes disponibilizar-se a poupar, na 
convicção que as outras também o façam, nos mesmos moldes e critérios. 
Resulta disso que o princípio de justa poupança configura uma regra que 
estabelece a taxa apropriada para cada fase de desenvolvimento, sabendo 
que elas não são idênticas. 
O problema coloca-se na perspectiva da justiça. A sua exigência obriga que 
em cada sociedade seja realizada poupança, na intenção de compensar os 
rendimentos não consumidos, em benefício das gerações vindouras, com os 
que de direito recebeu das anteriores. A teorização do princípio da 
compensação inter-geracional, não obstante a dificuldade em se determinar 
o padrão paramétrico de tratamento justo de todas as gerações nesse 
processo.    
JOHN RAWLS não defende, aparentemente, o princípio da repartição, uma 
vez que, nessas bases, se prescinde da poupança, na medida em que o 
financiamento é garantido de forma solidária entre as gerações activas e 

                                                 
318 Para uma leitura das questões que se colocam às gerações quanto às transferências de custos e 
benefícios vide, entre outros, FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, passim, 
especialmente pp 64 e ss. 
319 Em síntese sobre esta matéria pode-se ver as contribuições da public choice na nossa tese de mestrado, 
especialmente pp 481-498 e autores e bibliografias citados.  
Vide ainda RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 70 e ss. NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A 
redistribuição económica – Breve estudo sobre o seu significado à luz das principais teorias económicas, 
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2002, pp 45-55. Ainda PROBLÈMES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, pp 407 e ss. 
320 Sobre o assunto vide a nossa tese de mestrado, p 488 e nota de rodapé de página 619, bem como 
autores e bibliografia citados.  
Ainda RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 70-72. Também A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, 
“Introdução às formas de concertação social”, BFD, Vol. LIX, Coimbra, 1983, pp 71 e ss. 
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beneficiárias. Outrossim, não opta pelo princípio da capitalização, 
porquanto este pressupõe a individualização dos encargos em exclusivo 
proveito. Sugere tudo isso que, portanto, estará em causa um esquema 
abstracto de redistribuição, inter-geracional, dos encargos relativos à 
cobertura dos riscos sociais, sem considerar os ganhos presentes. 
O argumento de base desta construção reside no facto de, numa sociedade, 
em que se desconhece a posição individual, é indiferente a pertença a uma 
ou a outra geração. Pelo que a abdicação a favor dos mais desfavorecidos 
prende a atenção de todos os que se orientam na expectativa de um inter-
relacionamento e inter-ajuda por parte dos indivíduos que compõem a 
sociedade321.   
 
Por sua vez, a teorização de RICHARD ABEL MUSGRAVE322, de modo 
diverso, apresenta o financiamento inter-geracional a partir de dois tipos: 
auto-financiamento da reforma, sem redistribuição inter-geracional, e 
financiamento inter-geracional, isto é os encargos ou despesas sociais com 
os reformados são assumidos pela geração na vida activa, na convicção de 
um tratamento idêntico na reforma. Este segundo tipo contratual será 
exprimido em diferentes formas, a saber:  
 

- a primeira, a provisão, na qual se determina, em cada momento, 
através dos eleitores, os encargos dos reformados a suportar 
(provision “ad hoc”);  
- a segunda, assegura-se aos reformados benefícios traduzido na 
parte do rendimento auferido durante a vida activa, por via de uma 
taxa de substituição fixa (“fixed replacement rate”);  
- a terceira, ocorrendo a substituição, os actuais trabalhadores podem 
ainda tirar dividendos do aumento da produção ou elevação dos 
salários, neste caso, estar-se-ia perante uma taxa de substituição 
ajustável (“fixed replacement rate adjusted”); e 
- a quarta e última, estabelece as contribuições e os benefícios de 
forma constante em função dos rendimentos produzidos pelas 
gerações actuais ou activas em relação aos benefícios individuais dos 
beneficiários ou reformados, designada por posição fixa relativa 
(“fixed relative position”), que permite um rácio fixo dos benefícios 
dos reformados comparativamente aos rendimentos dos 
trabalhadores, deduzida a contribuição para o financiamento do 
sistema.     

                                                 
321 NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 90-91. Ainda da mesma 
autora, O orçamento da Segurança Social – Enquadramento da situação financeira do sistema de 
Segurança Social Português, in Cadernos IDEFF, n.º 3, Instituto de direito Económico, Financeiro e 
Fiscal, Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina, 2005, pp 58-60. 
322 “A reappraisal of financing Social Security”, in Social Security Financing, ed. Felicity Skidmore, The 
MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, 1981, pp 89 e ss.  
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Sem embargo da aproximação que existe entre estas formas de 
financiamento com objectivo redistributivo (excepção feita a primeira 
forma, a provision “ad hoc”, em que tal fenómeno não tem lugar) 
questiona-se nomeadamente, a propósito desta contribuição teórica, a 
distribuição dos riscos sociais nas situações de alterações da produtividade 
e crescimento populacional e a opção mais equitativa dentre todas as 
formas propostas pelo autor. O mesmo, antecipando a crítica, no 
concernente à última questão, elege a “fixed relative position” como a mais 
adequada, em virtude das vantagens que apresenta323.     
Em suma, essas construções teóricas têm a vantagem de procurar reflectir 
sobre o fenómeno da solidariedade nas sociedades modernas, com os seus 
processos produtivo e redistributivo. Estas questões intrínsecas à sociedade 
e à economia encontram-se conexas ou estanques, relacionando as gerações 
presentes e estas e as vindouras.  
 
Por último, os contornos da presente crise financeira internacional e a sua 
repercussão na consolidação dos ganhos das economias integradas são 
problemas que devem merecer sérias reflexões. Sobretudo o 
questionamento da afirmação dos pilares da integração económica 
europeia324, mormente as políticas comuns relativas ao Mercado Comum 
europeu, no quadro superiormente traçado, sem exclusão de qualquer 
Estado, e a liberdade de circulação dos trabalhadores e o direito de 
estabelecimento.  
A recente agitação e manifestação dos trabalhadores ingleses 
(tradicionalmente proteccionistas) contra a presença no solo pátrio de 
portugueses e italianos revelam os males que essa crise provoca no tecido 
económico e nas relações sociais europeias. A ameaça dos pilares em que 
se fundaram a União Europeia, a solidariedade dos povos europeus, e a 
ameaça à liberdade de circulação dos trabalhadores europeus são 

                                                 
323 A vantagem estaria no facto de, a partir da definição do rácio, a taxa de contribuição seria passível de 
ajustamento se verificar alterações da população ou da produtividade. Significa isso que tanto as 
contribuições como os benefícios podem ser estabelecidos anualmente ou ajustáveis periodicamente em 
função da população activa, da população reformada e dos seus rácios. Com efeito, o aumento da 
população traduz-se na diminuição da taxa de contribuição e os rendimentos líquidos e os benefícios 
individualmente concebidos mantém-se inalterados. Do modo contrário, isto é a diminuição da população 
aumenta aquela taxa e quer os trabalhadores, quer os reformados sofrem a diminuição nos seus 
rendimentos/benefícios.  
Cfr. RICHARD ABEL MUSGRAVE, “A reappraisal of financing Social Security”, p 100.  
Para uma síntese destas ideias vide NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança 
Social, pp 91-92, nota de rodapé de página 443.  
324 Para uma análise exaustiva do direito da integração europeia vide, sobretudo, as obras publicadas em 
quatro volumes de JOÃO MOTA DE CAMPOS e em especial Direito Comunitário, III Vol., O 
Ordenamento Económico da União Europeia. 
Vide ETIENNE CEREXHE, “Réflexion sur des problèmes d’actualité européenne”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra Editora, 1997, pp 79-85.  
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consequências de reacções negativas aos efeitos de uma crise financeira, 
económica e social que teima a perdurar. 
De igual modo as propostas proteccionistas da presidência francesa de 
garantir subsídios a empresas que não internacionalizam as suas produções. 
A relocalização (diferente da deslocalização) das produções das empresas 
francesas (de automóveis), conforme o Presidente francês, pode ser 
entendida como uma forma de proteccionismo, que ameaça os pilares da 
construção de uma economia europeia integrada.  
A manutenção de um bom desempenho do euro decorre da essência de um 
espaço económico unido em torno de uma moeda única. Sem embargo da 
pressão que impende sobre os Estados membros de manterem equilibrada 
as suas macroeconomias.  
Esta vulnerabilidade dos tecidos social e económico europeus, sem 
embargo da sua transitoriedade, ameaça a Europa do euro325 e inclusive 
outras partes do velho continente e poderá fazer rejuvenescer o espírito 
xenófobo contra os que atravessam continentes à procura de melhores 
condições de vida em locais tradicionalmente considerados paraísos. 
O desemprego massivo, com consequência da generalização da crise 
financeira, com certeza, não facilitará a retoma económica, pelo menos, no 
curto prazo. Os investimentos necessários à superação da mesma poderão 
ser não despiciendos na fase de arranque para a estabilização e crescimento 
económicos.  
Estas mesmas preocupações têm mais acuidade se se pensar nas economias 
subdesenvolvidas do continente negro326. A diminuição dos preços das 
matérias-primas (mormente dos produtos agrícolas) e a raridade dos 
capitais disponíveis são, sobretudo, duas das questões que merecem 
respostas adequadas. Mesmo as iniciativas de apoio das organizações 
financeiras internacionais, mormente do FMI, às economias africanas327 
não garantem uma melhoria substancial da performance das mesmas, numa 
altura em que os responsáveis políticos preferem o proteccionismo 
económico e as reacções (ainda que localizadas) dos trabalhadores tendem 
para uma pressão no mesmo sentido. 

                                                 
325 Numa leitura antecipada quanto ao papel da moeda única europeia escrevia PIERRE MAILLET, 
«L’euro, achèvement et point de départ», in O Euro e o Mundo (The Euro and the World, em francês, 
L’Euro et le Monde), Coordenação de Paulo de Pitta e Cunha e Manuel Porto, Almedina, Coimbra, 2002, 
p 18: “Il n’est pas illégitime de présenter l’Euro comme l’achèvement de quarante ans d’efforts dans une 
direction précise, celle du grand marché. Mais il serait irréaliste de se limiter à une telle appréciation, car 
l’objectif initial n’est pas encore complètement atteint est surtout la validité de cet objectif dans le monde 
d’aujourd’hui est á repenser sérieusement.” 
326 Este continente é considerado, globalmente, pobre, um qualificativo recusado por W. EMMANUEL 
ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, p 585: «Cependant, l’Afrique 
n’est pas pauvre : ce sont les Africains qui sont pauvres…»  
327 O presente caracteriza a independência, pelo menos política, dos Estados africanos, diferente da 
relação de dependência à metrópole colonial, que existira e favorecera a retoma (das culturas de 
subsistências) das economias africanas. Uma nova concepção do desenvolvimento das suas economias 
deverá enformar as políticas públicas, quer isoladamente, quer a nível regional.  
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Nessa conformidade, a nossa abordagem privilegiará uma análise 
sincrónica de dois aspectos: a sustentabilidade financeira e a autonomia 
versus integração do orçamento social no orçamento público, sem embargo 
de se questionar a pertinência da análise deste tema328. 
O tipo de Estado e a forma como relaciona com a sociedade e a economia 
são determinantes da sua actuação directa ou indirecta na prossecução das 
suas funções. A ele cabe determinar em concreto a forma como 
desenvolverá os seus fins. Não raras vezes, a opção política centra-se na 
institucionalização de substratos jurídicos por ele criados, dotando-os de 
estatutos próprios. Desta definição, pelo próprio poder político, de critérios 
da sua actuação conclui-se, no plano das finanças, pela existência de 
diferentes regimes financeiros a que se sujeitam o Estado e as suas 
instituições e desde logo os diferentes princípios e regras que orientam os 
seus instrumentos financeiros.   
 
O modelo europeu, como se sabe, tende a universalização, depois de 
períodos sucessivos de domínio da concepção assistencialista e laboralista. 
Ela está formulada na ideia do cidadão, que necessita de recursos para 
minorar a sua carência. O que supõe que haja reformulação em termos “de 
um conceito muito mais lato e generoso de carência económica. Esta 
circunstância leva a que uma tal formulação seja simultaneamente 
universalista e selectiva”, como defende ILÍDIO DAS NEVES329. 
A sua concretização depende da sustentabilidade financeira330 do sistema 
de Segurança Social ou seja a capacidade dele garantir continua e 
permanentemente prestações sociais, com autonomia e independência, 
contando apenas com os seus recursos próprios, deve ser analisada sem 

                                                 
328 Na verdade num Estado em que se questiona a “presença”/“ausência” do Estado e suas instituições, 
sugere-se que se sejam debatidas questões que dizem respeito à acessibilidade dos cidadãos às prestações 
sociais e as pesadas consequências que dela decorre, os encargos suportados pelas famílias. Ou seja a 
dimensão do problema coloca em foco o problema da sustentabilidade e o problema da acessibilidade; a 
capacidade de financiamento e extensão da protecção social.  
Sobre o assunto vide ARMANDO BARRIENTOS, “Social protection and poverty”, pp 16-17. O autor, 
recorrendo a outros estudos, escreve na p 16: “There are concerns over the financing of a extension of 
social protection in developing countries... These concerns are stronger in the case of low-income 
countries. The concern is less about affordability than about long-term sustainability... Affordability is 
less of an issue when the costs of not having social protection are factored in. In the current gaps in 
effective social protection have significant costs to society in terms of poverty and vulnerability...”  
E continua, ainda na mesma p 16: “Extending social protection involves moving away from an exclusive 
reliance of households' out-of-pocket expenditures and informal provision to a more diversified mix.” 
329 Direito da Segurança Social, p 246. 
330 Como se sabe ela depende de cálculos complexos dos riscos sociais que devem ser cobertos, incluindo 
a taxa de reembolso das contribuições, a evolução dos salários, a inflação, a idade de reforma, as 
prestações familiares, de desemprego, aos deficientes… Com certeza que a política orçamental global, 
com os seus efeitos multiplicador, favorece o crescimento económico e, nesta perspectiva, ela não é 
neutra. A actividade redistributiva compreende acções de solidariedade e de correcção de desigualdades 
sociais. Todas estas acções podem comprometer o equilíbrio entre a eficácia económica e a equidade 
social. 
Vide neste sentido PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, pp 415-417.   



 176

ignorar o seu questionamento em termos de autonomia ou de integração 
destes instrumentos financeiros.  
 
 
Secção II. As influências das concepções europeias na Segurança Social 

Guineense 
 
No plano meramente histórico a presença colonial portuguesa na actual 
Guiné-Bissau data do século XV. Ela começou a ser construída com os 
descobrimentos e a colonização331 portuguesa em África, com a chegada 
dos portugueses aos rios da Guiné e às ilhas de Cabo-Verde. Mas a 
exploração do interior da Guiné deu-se somente a partir do século XIX. 
Através dela começara a configurar-se um projecto colonial332. Nos séculos 

                                                 
331 Um dos marcos da colonização está referenciado no Acto Geral da Conferência de Berlim, de 1885, 
que resolveu problemas difíceis de partilha da África, sua colonização e exploração pelas potências 
coloniais. Este é um dos acontecimentos marcantes da história das relações internacionais. Vide sobre 
esta perspectiva PAUL REUTER, Instituições Internacionais (Título original: Institutions internationales), 
Tradução de Maria Teixeira Leal, Prefácio exclusivo para a edição portuguesa de António da Costa Lobo, 
Colecção Fórum dirigida por Rui Machete, Edições Rolim, Lisboa, s/d, pp 48-49.  
Uma enérgica condenação à colonização encontra-se em AIMÉ CÉSAIRE, Discurso sobre o 
colonialismo, pp 14-15. O autor respondendo a pergunta por si colocada sobre a colonização (e também 
civilização) diz o seguinte: “Concordamos no que ela não é; nem evangelização, nem empresa 
filantrópica, nem vontade de recuar as fronteiras da ignorância, da doença, da tirania, nem propagação de 
Deus, nem extensão de Direito; admitamos, uma vez por todas, sem vontade de fugir às consequências, 
que o gesto decisivo, aqui, é o do aventureiro e do pirata, do comerciante e do armador, do pesquisador de 
ouro e do mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a sombra projectada, maléfica, de uma forma 
de civilização que a dado momento da sua história se vê obrigada, internamente, a alargar à escala 
mundial a concorrência das sua economias antagónicas.” 
Sobre o assunto vide ainda VASCO CABRAL, “Colonização e religião: da primeira evangelização à 
colonização dos povos da Guiné”, in SORONDA, Revista de Estudos Guineenses, n.º 5, Jan., 1988, pp 
39-40. 
Vide as múltiplas considerações de GUILLAUME PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain 
postcolonial, passim.  
332 A dominação colonial portuguesa contou sempre com a resistência dos povos africanos e outros, 
sobretudo os guineenses. Por isso não raras vezes o recurso a tratados foi uma dos meios que os 
portugueses encontraram para, depois, afirmar a sua soberania sobre o território da então Guiné 
Portuguesa. Um dos documentos históricos elucidativos, o Tratado de 15 de Janeiro de 1856 entre o 
Governador da Guiné Portuguesa e os Régulos de Canhabac, foi publicado no BOLAMENSE, Órgão de 
Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, Ano I, n.º 8, de 1 de Março de 1957. Este Tratado é 
assinado, pela parte portuguesa, pelo Senhor Honório Pereira Barreto, tenente-coronel governador da 
Guiné.     
De entre a extensa literatura colonial dedicada à presença colonial portuguesa em África, particularmente 
na então colónia da Guiné Portuguesa, pode ser resumida, pela sua análise, em dois grupos. Um primeiro, 
meramente histórico-analítico e um segundo, revolucionário, no sentido de uma abordagem que 
contempla reacções nacionalistas à presença portuguesa. Ou ainda, no intuito de descrever 
acontecimentos privilegia uma perspectiva histórica, que tenha como ponto de partida o momento de 
criação do movimento de luta de libertação nacional e as acções que se lhe seguiram.   
Vide por todos, para mais desenvolvimentos, entre outros, A.-L. DE ALMADA NEGREIROS, Colonies 
portugaises, Les organismes politiques indigènes, Augustin Challamel, Editeur, Librairie maritime & 
coloniale, Paris, 1911; BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ PORTUGESA. Veja-se ANTÓNIO 
CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa na área compreendida entre o rio Senegal e o 
norte da Serra Leoa (Subsídios para o seu estudo)”, in BCGP, Vol. XIX, n.º 76, pp 373-416; MARIA DA 
GRAÇA GARCIA NOLASCO DA SILVA, “Subsídios para o estudo dos «lançados» na Guiné. 
Introdução”, BCGP, Vol. XXV, n.º 97, Jan., 1970, pp 25-40, e “Subsídios para o estudo dos «lançados» 
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XVIII e XIX, concomitante da emergência das potências europeias era a 
política de dominação e subjugação das populações e dos territórios 
dominados, que se prolongou até o último quartel do século XX. A política 
colonial333 provocou fissuras sociais alegadamente pelas virtudes e defeitos 
de cada uma delas334.  
A (tentativa da) ocupação efectiva335 do território nacional até à sua 
completa dominação pelos portugueses – posteriormente à Conferência de 

                                                                                                                                               
na Guiné. Continuação”, BCGP, Vol. XXV, n.º 100, Out., 1970, pp 513-560; ANUÁRIO DA GUINÉ 
PORTUGUESA, Lisboa, 1948, pp 357-383; FERNANDO AMARO MONTEIRO e TERESA 
VÁZQUEZ ROCHA, “A Guiné do século XVII ao século XIX”, O testemunho dos manuscritos, Prefácio 
– Edição de Livros e Revistas, Lda., Lisboa, 2004, pp 176 e ss; MARIA TERESA VÁZQUEZ ROCHA, 
“A Igreja na Guiné Portuguesa: as primeiras décadas do século XIX”, in AFRICANA n.º 22, passim; 
PAULO FREDERICO FERREIRA GONÇALVES, “O Governo geral de Fortunato José Barreiros e a 
Guiné Portuguesa", in AFRICANA N.º 22, pp 80-82; AIDA FREUDENTHAL, Um partido colonial, pp 
13-57. CARMELITA PIRES, Evolução e dinâmica do sistema eleitoral e do sistema de partidos na 
Guiné-Bissau, Relatório final da Disciplina de Ciência Política, Curso de Aperfeiçoamento conducente ao 
Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2003, especialmente pp 
6-12; OBRAS ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A arma da teoria – Unidade e Luta, Vol. 1, A 
ARMA DA TEORIA – UNIDADE E LUTA 1, Vol. I, 2ª Edição, Textos Coordenados por Mário de 
Andrade, Seara Nova, 1978, pp 57 e ss; MARIA LUISA ESTEVES, IV Centenário da fundação da cidade 
de Cacheu 1588-1988, Cacheu, cidade antiga, A questão do Casamansa e a delimitação de fronteiras da 
Guiné; SÁ DA BANDEIRA, O trabalho rural africano e a administração colonial, Lisboa, 1873; 
EDUARDO COSTA, Estudos sobre a administração das nossas possessões africanas, Lisboa, 1903; 
SAMPAIO MELO, Questões coloniais – Política Indígena, Porto, 1910; VASCO CABRAL, 
“Colonização e religião…”, pp 39-50; VALENTIM ALEXANDRE, “O Império africano (Séculos XIX-
XX)”, in O Império africano – Séculos XIX e XX, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, 
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, 2000, pp 11 e ss. 
Numa perspectiva de procura de informações para os actuais problemas que grassam a Guiné-Bissau, vide 
QUEBA SAMBU, Ordem para matar. Dos fuzilamentos ao caso das bombas da Embaixada a Guiné, 
Edições Referendo, Lisboa, 1989.  
333 Na formulação de J. M. DA SILVA CUNHA, O sistema português de política colonial (Subsídio para 
o seu estudo), Coimbra Editora, Limitada, 1953, p 5: “A Política Colonial é um ramo da Política. 
Esta pode definir-se como a disciplina que estuda as regras a que deve obedecer a acção do poder 
directivo do Estado para estabelecer as condições que assegurem a realização dos interesses gerais da 
comunidade.” Ou ainda quando relacionados aos indígenas “como o ramo da Política Colonial que se 
ocupa do estudo dos princípios e métodos a utilizar pelo Estado colonizador para orientar as relações com 
as populações nativas das colónias.” (p 6).  
Nesta conformidade ela é integrada pela Política Indígena definida, por SAMPAIO E MELO, Questões 
coloniais, Política Indígena, Porto, 1910, p 10, como “O conjunto de preceitos e medidas que devem 
presidir às relações de convívio e intercomunicação entre a raça colonizadora e a nativa e à transformação 
gradual e lenta da vida moral, política e económica desta última.”  
334 Vide ANTHONY GIDDENS, Sociologia, , 4ª Edição revista e actualizada, Tradução de Alexandra 
Figueiredo, Ana Patrícia Duarte Baltazar, Catarina Lorga da Silva, Patrícia Matos e Vasco Gil, 
Coordenação de José Manuel Sobral, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004, pp 247-248. Para o 
autor a “raça pode ser entendida como um conjunto de relações sociais que permite que os indivíduos e 
grupos sejam localizados, e lhes sejam atribuídos vários atributos ou competências, com base em 
características de natureza biológica. As distinções raciais são mais do que formas de descrever as 
diferenças humanas – são também factores importantes na reprodução de padrões de poder e de 
desigualdade na sociedade.” 
335 Para mais consulta, entre outros, os escritos de JOÃO DIAS VICENTE, Padre Henrique Lopes 
Cardoso, Um sacerdote guineense digno de ser conhecido, Bissau, Novembro, 1993, pp 3-4, 
concretamente ponto “1. Uma colónia portuguesa com um pouco domínio efectivo de Portugal: (…). O 
domínio efectivo português circunscrevia-se à praça e a pouco mais de um quilómetro em redor… Para lá 
desses limites, era o domínio dos reis locais e a continuação sem sobressaltos dos “usos e costumes 
locais”, bem como as lutas frequentes entre mandingas, fulas-pretos e beafadas, com frequentes 
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Berlim, o processo colonial, não sem antes as rebeldias e resistências dos 
autóctones –, foi propícia à criação de um ambiente legislativo em matéria 
da administração política, que dividia a população residente em civilizada e 
indígena, esta limitada nos seus movimentos, através de cadernetas e guias 
de marcha (hoje substituída, no que respeita à Europa, por títulos de 
residência), sem contar com uma disciplina legal que regia as suas relações 
com a sociedade branca.  
 
O paradigma e legalidade coloniais trataram de forma particular a questão 
dos nativos da então Província da Guiné, em termos de legislação laboral e 
sua influência na sua condição humana336. Assim, uma análise será feita 
com dois propósitos: procurar perceber os contornos do conjunto da 
legislação aplicável e, a partir dele inferir, o tratamento conferido aos 
denominados indígenas, excluídos da sociedade colonial. Ou seja, esta 
incursão visa essencialmente captar a influência do estatuto pessoal e de 
grupo a nível do direito à protecção social e a sua configuração em termos 
de concessão de direitos e direitos de troca, com ou sem intervenção 
estadual. Essa metodologia permite ainda procurar as bases e a evolução do 
actual modelo de Segurança Social no país. Sendo certo que esta análise 
não tem a pretensão de englobar toda a legislação colonial sobre a matéria, 
mas tão-só procurar perceber as principais linhas em que se traduziam a 
política colonial vertida nas principais legislações. 
No passado, a chaga social em que se traduziu o tráfico da raça negra e 
com ele a condição servil, a escravatura337, funda-se numa alegada 
                                                                                                                                               
perturbações na vida dos comerciantes das praças e “obrigando” a algumas acções militares dos 
governadores da colónia, raramente de êxito perdurável.” 
336 No dealbar do século XXI, a situação não é significativamente diferente. Continuamos a viver numa 
sociedade nacional/internacional em que a condição humana é apenas intolerável e os números não 
surpreendem como se demonstra em ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e Desenvolvimento rural, p 
57-59. 
337 A condição servil, a escravatura, sucumbe a liberdade individual. Nela não existe nem liberdade na 
contratação de emprego, nem liberdade na execução de trabalho. Assim, a consideração do 
desenvolvimento como liberdade, na perspectiva de AMARTYA SEN, O desenvolvimento como 
liberdade, passim, revela que o sistema (pré-)capitalista prejudicou seriamente o desenvolvimento 
individual e o progresso social dos africanos submetidos a tal tratamento servil.     
Para uma síntese da escravatura e a sua relação com a alienação, vide, entre outros, JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, Contrato social, 3ª Edição, Tradução, Publicações Europa-América, Grandes Obras, Mem 
Martins, 1989, pp 17-21. Nestas páginas, o autor, para justificar a legitimidade da autoridade de um 
homem sobre outro, parte da existência de convenções que considera “base de qualquer autoridade 
legítima entre os homens” (p 17) e a alienação, que equivale a venda: “Ora um homem que se faz escravo 
de outro não se dá, vende-se, mais que não seja pela sua subsistência...” (idem).  
Este acto caracteriza-se por ser voluntário, de garantia da própria subsistência, diferente da escravatura (e 
do comércio de escravos) que retira ao homem a liberdade, a qualidade de homens, com direitos e 
deveres. As reacções contra a escravatura e o comércio de escravos foram diversas, desde o simples 
repúdio à criação de uma comissão, constituída sob a égide da Sociedade das Nações, em 1924, para 
proceder a investigação sobre a matéria, que conduziria a assinatura da Convenção de Saint-Germain-en 
Laye, no ano de 1926, para lutar contra todas as formas de sua manifestação, incluindo o trabalho 
forçado. Apesar deste formalismo, somente em 1932 foi criada uma comissão, ainda no seu seio, que 
zelaria para a sua aplicação. Condenadas formalmente, contudo, as suas práticas atravessaram séculos, e 
só muito tardiamente seriam completamente(?) banidas.       
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superioridade da raça branca e o estado de natureza dos autóctones. A 
escravatura e o comércio foram formalmente abolidas somente no século 
XIX, pelo governo colonial português – vide Decretos de 10 de Dezembro 
de 1836, relativo à extinção do tráfico de escravos, e de 25 de Fevereiro de 
1869, em matéria da abolição da escravatura –, por influência do 
movimento anti-esclavagista, de ideologia liberal, que encontra “um grande 
paladino em Sá da Bandeira, inimigo capital da escravatura.”338  
No plano social, a organização social e económica colonial (dividia a 
população entre africana e europeia339) estava direccionada à manutenção 
da relação de subordinação e exploração social e económica entre a colónia 
e a metrópole, como determinava o pacto colonial340. A economia colonial 

                                                                                                                                               
No plano interno português o fim da escravatura conta com propostas que “(…) têm reflexo directo na 
legislação setembrista, correspondendo à promulgação de decretos de 10 de Dezembro de 1836 (abolição 
da exportação de escravos) ou ainda “(…) o  decreto de 29 de Abril de 1858, que previa a sua extinção 
total em vinte anos” …” conforme VALENTIM ALEXANDRE, “O Império africano (Séculos XIX-
XX)”, respectivamente, pp 14 e 16. Ainda JOÃO PEDRO MARQUES, “Portugal e o abolicionismo”, in 
O império africano, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto de História 
Contemporânea da faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp 
31-54.   
Vide ainda a posição de MARCELO CAETANO, Portugal e a internacionalização dos problemas 
africanos (Da liberdade dos mares às Nações Unidas), Edições Ática, Livraria Petrony, Lisboa, 1963, pp 
48 e ss. 
Na actualidade, uma outra forma de manifestação da escravatura é-nos dada pelas situações causadas pela 
globalização, enquanto processo que afecta um grupo, no seu direito em geral, no agravamento da 
pobreza, na imposição de visões ocidentais, etc, e beneficia outro. Esta a leitura de JOSEPH E. 
STIGLITS, Globalização – A grande desilusão, p 307.  
338 JOSÉ DE ALBUQUERQUE SOUSA, Comentário ao Código Trabalho Rural Ultramar, Edição do 
autor, Coimbra Editora, Limitada, 1962, p 692. 
Em certo sentido VALENTIM ALEXANDRE, “O Império africano (Séculos XIX-XX)”, p 16. Também 
JOÃO PEDRO MARQUES, “Portugal e o abolicionismo”, p 41, que escreve que: “Sá da Bandeira 
desejava sinceramente a supressão do tráfico de escravos, não só por convicções abolicionista mas 
também porque essa supressão era condição sine qua non para o sucesso de um processo colonial em 
África, que desejava promover. Mas esses seus desejos não se vertiam numa folha em branco.” 
Aprofundando a temática o autor adianta: “Tradicionalmente, a historiografia portuguesa tem 
perspectivada a acção emancipacionista de Sá da Bandeira como um lento mais perseverante avanço em 
direcção à libertação do escravo, o que é enganador. Na verdade, o que caracteriza a história da 
emancipação em Portugal não é a progressão persistente mas a progressiva cedência dos abolicionistas 
aos seus opositores. Essa cedência é perfeitamente patente no espírito e na letra da legislação proposta e 
aprovada em 1836 e 1875.” (p 44). 
Cfr. também MARCELO CAETANO, Portugal e a internacionalização dos problemas africanos, pp 58-
60. 
339 Para uma análise da composição da população nessa época, vide, entre outros, OBRAS 
ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A arma da teoria – Unidade e Luta, pp 101-102. 
340 Escreve a propósito MARCELO CAETANO, Portugal e a internacionalização dos problemas 
africanos, p 41: “Por muito tempo persistiu a ideia de serem as colónias domínios exclusivos das 
respectivas metrópoles a explorar em seu proveito e interesse, segundo certas regras em que a supremacia 
económica metropolitana se afirmava imperativamente: é a doutrina do pacto ou sistema colonial…” 
(Itálicos no original)  
Também EDUARDO DE SOUSA FERREIRA, Portugal e o neocolonialismo, Cadernos Livres, n.º 5, 
Livraria Sá da Costa Editora, 1ª Edição, Lisboa, 1975, p 7: “Até à década de 1960 do nosso século, as 
relações económicas entre Portugal e as colónias baseavam-se no clássico pacto colonial: as colónias, 
numa base preferencial, forneciam produtos agrícolas e matérias-primas a Portugal a preços abaixo dos do 
mercado mundial, servindo simultaneamente de mercado dos produtos portugueses manufacturados de 
baixa qualidade, não competitivos nos países estrangeiros; além disso, as colónias eram uma fonte de 
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virada para a exportação de matérias-primas das colónias, com poucas 
preocupações com as infra-estruturas sociais e económicas341, que 
servissem as aspirações dos nativos, visava, sobretudo, a manutenção da 
metrópole nessas matérias de que carecia para alimentar a sua indústria342. 
A população nativa não era concebida como uma classe social, mas uma 
simples classe produtiva, uma fonte de mão-de-obra explorada, sem 
direitos económicos e sociais. Isto é a concessão de direitos e direitos de 
troca da população autóctone centrava-se na alienação da força braçal e sua 
produção. Numa palavra existia uma dupla exclusão dos nativos: a 
exclusão política e a exclusão económica.    
Uma sociedade, estratificada e excluídora, não reconhecia direito à 
existência condigna à população nativa, organizada em torno de uma 
autoridade tradicional, assente na legalidade tradicional e nos valores de 
solidariedade e entreajuda, cristalizados em vivências tribais e étnicas 
seculares, e encabeçada na figura do pai/patriarca da família. 
 

                                                                                                                                               
divisas estrangeiras, necessárias para equilibrar a balança comercial portuguesa, de há muito 
desfavorável.”  
Vide igualmente VALDEMIR ALXANDRE, O império africano (Séculos XIX-XX), p 26. Ainda PAUL 
REUTER, Instituições Internacionais, p 41. 
341 São elucidativas as palavras de EDUARDO DE SOUSA FERREIRA, Portugal e o neocolonialismo, p 
7, quanto à política colonial, nesse domínio. O atraso de desenvolvimento das ex-colónias portuguesas de 
África está assim retratado de uma forma indubitável: “O facto de as colónias abastecerem Portugal com 
matérias-primas impedia a industrialização desses territórios, encorajando por sua vez o desenvolvimento 
das indústrias em Portugal.” 
342 A economia portuguesa, ao tempo da colonização africana, era ambígua ou ambivalente, no sentido de 
estar inserida em duas lógicas relacionais diferentes: de um lado, a procura de matérias-primas nas 
colónias; de outro, manter a sua relação com os outros países, a nível do comércio mundial. Nessa medida 
a colonização portuguesa era exercida por, como bem sustenta CARLOS FORTUNA, “Descolonização, o 
fim de um ciclo Portugal: a África e a economia capitalista mundial”, in Revista Crítica de Ciências 
Sociais, Colóquio PORTUGAL 1974-1984, Dez anos de transformação social, n.ºs 15,16 e 17, Maio, 
1985, p 470, “um estado semiperiférico, isto é por um país que tende a «produzir produtos 
manufacturados para o mercado interno… mas também exportador de produtos primários, 
desempenhando o papel de parceiro periférico face aos países centrais e de parceiro central face a alguns 
países periféricos»”, citando Wallerstein.  
É evidente que esta situação pesou muito – e ainda pesa – a nível da economia das colónias, 
nomeadamente a distorção criada nas estruturas económicas e o efeito nefasto sobre a capacidade de 
produção e de criação de riquezas, com forte impacte nas finanças públicas dos países em vias de 
desenvolvimento.  
Para uma análise do capitalismo periférico vide a obra de SAMIR AMIN, Le développement inégal, 
especialmente pp 257-339. O autor apresenta quatro características comuns aos capitalismos periféricos: a 
predominância do capitalismo agrário; a constituição de uma burguesia local, principalmente 
comerciante; a tendência a um desenvolvimento burocrático original; carácter inacabado e específico dos 
fenómenos de proletarização, nas pp 292-320. Ainda do mesmo autor, “État, politique et économie dans 
le monde arabe”, p 143, numa análise ao capitalismo internacional, assevera que as economias dos países 
asiáticos e africanos são considerados espaços de expansão do capitalismo nacional europeu e nessa 
medida enquadram-se nas periferias não industrializadas.  
De outro ângulo de análise da economia colonial, refutando as acusações do seu sub-desenvolvimento, 
EDUARDO DE SOUSA FERREIRA, Portugal e o neocolonialismo, p 5, escreve: “De acordo com esta 
concepção, Portugal é um país subdesenvolvido de carácter agrário, cuja fraqueza económica não 
permitiu a introdução duma economia de mercado nas colónias, o que explicaria a manutenção de um 
sistema colonial repressivo, baseado no trabalho forçado.”   
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No plano político-administrativo as relações formais e funcionais 
administrativas coloniais estavam baseadas em auxiliares indígenas 
(civilizados) e autoridades locais, compreendendo cipaios, régulos, chefes 
de tabancas,... isto é, a organização colonial fundava-se numa hierarquia 
constituída por dirigentes e quadros portugueses, funcionários públicos, 
alguns de origem cabo-verdiana, e, surgia no nível inferior os nativos 
(indígenas não civilizados), geralmente trabalhadores domésticos e braçais, 
agricultores e assalariados, obrigados a trabalhos forçados, na sua maioria. 
Esta era a relação entre colonizadores, que dominaram, exploraram, 
submeteram e transformaram os colonizados em dominados, explorados e 
instrumentos de produção económica. Estava assim determinada a posição 
do indígena face ao homem branco. A coisificação do homem negro, 
confinado à condição de mão-de-obra. Um ser não semelhante aos outros 
de raça branca, como reflexo de um eurocentrismo traduzido na «situação 
colonial» e a recusa dos valores dos nativos e da sua história343. Noutras 
palavras a sociedade colonial concebeu um tipo de concessão de direitos e 
direitos de troca baseada na desigualdade racial, social e económica.    
Assim sendo o grau de protecção era função do grupo social. Mas dentro da 
estrutura sociopolítica da administração portuguesa. Significa isso que a 
uns era reconhecido direito à protecção social, em virtude do estatuto 
político-social, e a outros não era pensável a concessão de tratamento igual, 
em virtude da não pertença e exclusão do núcleo de cidadãos. Aliás, estas 
questões estavam retratadas em legislação própria. Assim, para os 
funcionários públicos e suas famílias eram concedidos direitos, sobretudo, 
a pensões.  
Ainda, no plano político-administrativo, a política de discriminação racial e 
a tentativa da potência colonial de preparar uma pequena burguesia 
(constituída por “filhos da terra”), promovida socialmente, a “valorização” 
do poder tradicional deu-se em simultâneo com a criação da “Assembleia 
do Povo”, uma estrutura institucional que congregava os representantes 
dos povos.  
 
Consequência dessa pirâmide administrativa, que reflecte os aspectos 
político-administrativos, sociais e económicos, está na atribuição de um 
conjunto de direitos sociais aos funcionários da administração colonial e 
suas famílias. Isto é um tratamento de protecção aos funcionários públicos, 

                                                 
343 Uma realidade deduzida das palavras de VALENTIM ALEXANDRE, “Prefácio” in O Império 
africano – Séculos XIX e XX, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000, p 7: 
“A lacuna foi em grande parte preenchida pelo desenvolvimento da historiografia africana de origem 
anglo-saxónica, a partir dos anos sessenta que, abandonando a habitual perspectiva eurocêntrica, fez a 
análise dos povos africanos como entidades em si, com vida e história própria, por vezes só 
superficialmente tocada pelo domínio colonial.”  
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protegidos por legislação específica em matéria das incertezas sociais344, e 
um tratamento desigual aos indígenas345-346, sem qualquer protecção legal e 
social. Esta era uma das manifestações da discriminação fundada na cor da 
pele e no estatuto social, ou seja uma discriminação subjectiva347 própria do 
paradigma e legalidade coloniais, que concebe as pessoas em função de 
critérios meramente subjectivos348.  
                                                 
344 De entre a legislação colonial avulsa contam-se o Regulamento da Caixa de Previdência dos 
Funcionários Públicos da Guiné, aprovado pela Portaria n.º 600, de 25 de Junho de 1954, publicado no 
BOG n.º 25 e respectivas alterações (vd. Portaria n.º 1031, de 8 de Setembro de 1958, 1.º Suplemento ao 
BOG n.º 36; a Portaria n.º 1050, de 6 de Dezembro de 1958, BOG n.º 49; Portaria n.º 1208, de 20 de 
Fevereiro de 1960, BOG n.º 8; Portaria n.º 1761, de 27de Dezembro de 1965, BOG n.º 52; Portaria 1838, 
de 15 de Outubro de 1966, BOG n.º 42; Portaria n.º 2413, de 31 de Dezembro de 1971, 9.º Suplemento ao 
BOG n.º 52).  
Os artigos 3.º e 23.º deste Regulamento seriam revogados, em 1977, pelo Decreto n.º 42/1977, de 30 de 
Dezembro, publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 53, de 31 do mesmo mês. Nessa linha se situa a 
extensão da obrigatoriedade de inscrição como sócios de “todos os trabalhadores da Função Pública, com 
salários individualizados nas tabelas orçamentais, qualquer que seja a natureza de provimento, de menos 
de 41 anos de idade, desde que obrigatoriamente, não faça parte de instituições congéneres aprovadas 
pelo Governo”, conforme o artigo 3.º deste diploma. Esta obrigatoriedade é, ainda, extensível aos 
indivíduos providos em cargo público, a título precário, que satisfaçam as condições previstas no 
Regulamento da Caixa de Previdência dos Trabalhadores da Função Pública.  
345 Pelo Regulamento de trabalho dos indígenas da Província da Guiné, a seguir Regulamento, aprovado 
por Diploma n.º 83-B, de 29 de Novembro de 1922, ficou estabelecido uma disciplina jurídica para os 
nativos. A justificação dessa alteração está no “hodierno movimento económico” que a República 
Portuguesa deseja fazer parte, reza o seu Preâmbulo, que continua: “E para vencer, lança mão de todos os 
seus recursos, entre os quais ocupam o primeiro lugar as colónias que possuem, mananciais de riqueza na 
exportação dos quais se estão aplicando já muitas actividades e grande somas de capitais. E a província da 
Guiné tem um importante papel a desempenhar nesta conjuntura. O seu desenvolvimento económico é um 
facto reconhecido desde que há cinco anos se conseguiu a pacificação do gentio. E quando se explorarem 
mais, os seus inúmeros e preciosos palmares e as suas numerosas e férteis lalas, quando se explorar toda a 
sua riqueza, esta colónia tornar-se uma das mais prósperas possessões ultramarinas de Portugal e 
acompanhará melhoramente a obra reconstrutiva que se está realizando.”      
346 Aliás, mesmo entre os indígenas a legislação laboral aplicável diferencia os válidos dos inválidos, tal 
como se conclui pela leitura do artigo 1.º do Regulamento: “A todo o indígena válido, residente na 
província da Guiné,...” (negrito nosso). Poder-se-á concluir, porventura, que existe indígena não válido? 
Qual ou quais (o)s critérios a considerar?    
347 À parte este tipo de discriminação, a diferença de estatutos político-administrativos entre as diferentes 
partes de que era composto o então território português motivou, outrossim, soluções legislativas 
substancialmente diferentes. Basta atentarmos ao acervo legislativo anterior a 25 de Abril de 1974, em 
vigor na Metrópole, diferente das colónias, em matéria das instituições e dos sistemas de protecção social.  
Para uma abordagem mais recente, vide em relação àquela, entre outros, o LIVRO BRANCO DA 
SEGURANÇA SOCIAL, Comissão do Livro Branco da Segurança Social, Edição conjunta do Instituto 
Nacional de Administração e Instituto Financeira da Segurança Social, Versão final, Janeiro de 1998, pp 
54-55.      
Escreve JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, Philosophical essays, Translated by 
Ciaran Cronin, Polity Press, USA, 2008, p 304: “Of course, there are tribal societies and forms of life and 
ritual practices that not compatible with the political framework of an egalitarian and individualist legal 
order. This is shown by the commendable attempts… to rectify the historical injustice to indigenous 
peoples who are subjugated, forcibly integrated, and subjected to century’s discrimination…” 
348 A condição subjectiva determinou a política humanista do colonizador, veemente repudiada por AIMÉ 
CÉSAIRE, Discurso sobre o colonialismo, p 18, na qual censura o “pseudo-humanismo”, que considera 
“ter… apoucado os direitos do homem, o ter tido e ainda ter deles uma concepção estreita e parcelar, 
parcial e facciosa e, bem feitas as contas, sordidamente racista.”  
Essa mesma condição subjectiva encontra-se em ADAM SMITH, Inquérito sobre a natureza e a s causas 
da Riqueza das Nações, Vol. I, Prefácio de Hermes dos Santos, Tradução e notas de Teodora Cardoso e 
Luís Cristóvão de Aguiar, 3ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993, p 91, para descrever 
os escravos africanos: “(…) dez mil selvagens nus.” 



 183

A consecução dos objectivos349 do império colonialista português, na linha 
do capitalismo colonial, no plano da organização e estruturação da 
Administração das colónias, baseou-se numa lógica de centralização de 
amplos poderes no Governador da Província e sua estrutura 
administrativa350. Uma concepção organizacional dos poderes da 
Administração que não se identificava com os sistemas democráticos do 
poder, baseados na concepção de uma cidadania não apenas formal, mas, 
sobretudo, substancial.  
A Constituição de 1933351, sucessivamente revista352, nem todas as suas 
versões aprofundou a questão das colónias em matéria dos seus estatutos. 
As versões de 1951 e 1971 procuraram novos horizontes na questão 
colonial, ante a tentativa de implantação do luso-tropicalismo353 e depois a 
(tímida) tentativa de consagração de autonomia354.  

                                                 
349 Um importante objectivo pode ser traduzido nas palavras de CARLOS FORTUNA, “Descolonização, 
o fim de um ciclo…”, p 472: “Como todas as outras experiências colonialistas, também a portuguesa 
retirou proveitos económicos e políticos de África para reforço da sua posição perante a economia e o 
sistema político mundiais… No fundo, como os outros, também o colonialismo português destruiu, para 
controlar e, em seguida explorar, as formas organizativas económicas e, com elas, as malhas culturais e 
civilizacionais das suas colónias.” O mesmo autor e obra, mais adiante, a páginas 488-491, debate a 
questão económica do colonialismo português, que apelida de “imperialismo não económico português”, 
concluindo que “Não existem no início do modelo colonial-imperialista português motivações 
económicas determinantes. Existe, quando muito, a perspectiva de benefícios económicos retirar 
futuramente do empreendimento colonial.” (itálico no original). 
De igual modo faz uma incursão pelo modelo fascista colonial nas pp 491-494, na qual dá ênfase a 
política colonial salazarista (sem embargo de anteriores tentativas, nas quais sobressaem nomes como o 
de João Belo), no sentido da consolidação desse mesmo modelo, fruto de contingência histórica da sua 
concretização. Dela realçou a o impacte da recessão económica na progressão da política autoritária. 
Pode-se ver, igualmente, em KENNETH MAXWELL, “As colónias portuguesas e a sua descolonização”, 
in RCCS, nºs 15, 16 e 17, Maio de 1985, pp 529-547, algumas notas importantes da política portuguesa 
africana em geral.  
350 No caso concreto da Guiné (Portuguesa) durante muitos anos foi dirigido a partir de Cabo-Verde, 
estando, portanto a ele unido, sujeitando-se a sua jurisdição, como retratam fontes históricas citadas por 
diferentes autores, como por exemplo FERNANDO AMARO MONTEIRO e TERESA VÁZQUES 
ROCHA, A Guiné do século XVII ao século XIX, pp 65 e ss; AFRICANA n.º 22, Março 2000, Centro de 
Estudos Africanos e Orientais, Universidade Portucalense, Porto, Março de 2000, pp 79 e ss. 
351 O seu Projecto foi promulgado pelo decreto n.º 22241, de 22 de Fevereiro de 1933, publicado em 
Suplemento, Série I, n.º 43, da mesma data. O Preâmbulo da Lei que aprova esta Constituição faz apelo a 
representação dos nativos nas instituições administrativas municipais e juntas locais dependendo da 
importância, do desenvolvimento e da população europeia na respectiva circunscrição. Sobre o assunto, 
em matéria do poder local, na então Guiné-Portuguesa, vide EUGÉNIO MOREIRA, A repartição dos 
recursos públicos …, especialmente nota de rodapé de página n.º 640, p 503. 
352 Em 1935-1938, 1945, 1951, 1959 e 1971. 
353 Uma ideia da multi-cultilaridade da colonização portuguesa, estabelecida em três continentes, na qual 
se conjugam as vivências dos povos africanos, brasileiro, índios e português: o luso-tropicalismo, em 
virtude da presença colonial portuguesa nos trópicos e as características integracionistas (de “mobilidade, 
apetência pela miscigenação e a aclimatabilidade”) que se lhe apontava, segundo VALDEMIR 
ALXANDRE, O império africano (Séculos XIX-XX), pp 25-26. Esta ideia não obteve acolhimento nas 
classes africanas das diferentes colónias em África. Exemplos são as reacções de anti-colonialistas, 
maxime o desencadeamento das lutas de libertação nacional, na década de sessenta.  
Vide ainda sobre o assunto ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, Invenção e construção da Guiné-Bissau, pp 
67 e ss.  
354 Em resposta as reivindicações autonomistas das colónias de Angola e Moçambique, na senda da 
revisão constitucional de 1971 e da nova Lei Orgânica do Ultramar, de 23 de Junho de 1972, que introduz 
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O Acto Colonial355, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 22465, de 11 de Abril de 
1933, na esteira da Constituição Portuguesa de 1933, consagrava, para as 
colónias, uma estrutura administrativa e financeira descentralizada, 
compatível com a Constituição, o seu estado de desenvolvimento e os seus 
recursos próprios, de acordo com o estabelecido no artigo 26.º. Mas esta 
descentralização do poder político estadual, na então Guiné Portuguesa, 
teria de ser equacionada, entre outras, pela população portuguesa existente 
na respectiva circunscrição geográfica, como manda o artigo 32.º do 
mesmo diploma. 
Por outro lado, o mesmo diploma legal estabelecia uma ligação entre a 
metrópole e a colónia, por via da solidariedade, como se lê no artigos 5.º e 
6.º, idem, sem prejuízo do regime político administrativo, que prevê regime 
jurídicos específicos das colónias e garante a descentralização 
administrativa e financeira compatíveis com a Constituição – mormente às 
restrições estabelecidas no artigo 47.º356, idem, – e com o seu estádio de 
desenvolvimento e recursos próprios, respectivamente artigos 25.º e 26.º, 
idem.  
A administração colonial portuguesa na sua estrutura hierárquica funcional 
estava encimada por funcionários brancos e mestiços cabo-verdianos, 
secundados por um número insignificante de naturais da Guiné357. De fora 

                                                                                                                                               
inovação em matéria de Assembleias Legislativas nos territórios portugueses colonizados, eleitas 
localmente. Vide VALDEMIR ALXANDRE, O império africano (Séculos XIX-XX), p 27.  
355 Regulado pelo Decreto-Lei n.º 22465, de 11 de Abril de 1933, publicado no BOCG, n.º 21, de 22 de 
Maio do mesmo ano. Este diploma surge na sequência da Constituição Portuguesa de 1933. O seu artigo 
2.º reafirma o ideal colonizador e a supremacia da civilização portuguesa (“...Nação Portuguesa 
desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as 
populações indígenas...” (negrito nosso). Este foi abolido com a (revisão da) Constituição Portuguesa no 
ano de 1951, quando as então colónias portuguesas foram transformadas em Províncias Ultramarinas. O 
essencial da política colonialista manteve-se inalterado: a recusa da cidadania aos povos nativos ou 
indígenas.  
No mesmo sentido vide VALDEMIR ALXANDRE, O império africano (Séculos XIX-XX), p 25. 
356 Estabelece o artigo 47.º do Acto Colonial: “A autonomia financeira das colónias fica sujeita às 
restrições ocasionais que sejam indispensáveis por situações graves da sua Fazenda ou pelos perigos que 
estas possam envolver para a metrópole.” 
357 A estratificação da sociedade colonial deixou marcas de dissintonias no passado e na actualidade 
dentro da sociedade nacional. As rivalidades étnicas e alguns comportamentos individuais ou de grupos, 
com conotações raciais, têm origem na organização e funcionamento da administração colonial 
portuguesa. A estrita ligação e envolvência de nacionais locais com a administração colonial, motivaram 
fracturas sociais, visíveis ao tempo da luta de libertação nacional e na presente fase de reconstrução 
nacional. Trata-se de um conjunto de contradições que não obtiveram respostas satisfatórias para pacificar 
os espíritos dos guineenses.  
Estes factos acomodam, presentemente, argumentos políticos de falta de oportunidade e/ou de atraso de 
alguma camada social (leia-se grupo étnico). O aproveitamento político de um passado que não orgulha 
os guineenses em geral, justifica alguma discricionariedade dos políticos que servem do Estado e das 
suas instituições para se implementar um processo de distribuição de poderes e de concessão de 
privilégios sociais (e também de estatutos administrativos), baseado em afinidades étnicas, tribais e 
clanicas e afinidades económicas.  
Mas o problema é deveras preocupante. De alguma forma, resume-se a (tentativa de) privatização do 
poder político, do Estado e das suas instituições e no enfraquecimento do Estado, na actualidade. Na 
verdade as questões meramente históricas dominam e absorvem completamente o Estado e os seus 
poderes legítimos. Elas são objectos de interpretações pouco consentâneas com a realidade passada. Mais 
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desta estrutura funcional estavam os indígenas, não obstante a participação 
nas tarefas menos relevante para a sociedade colonial, mas nem por isso 
pouco significativo para a economia colonial358, como seja a produção de 
matérias-primas para a exportação. Esta exclusão é ditada, em parte, pelo 
simples facto destes não possuírem educação formal, um equivalente da 
assimilação, traduzida na ridícula expressão “saber ler e escrever 
português”359 tal como se infere da leitura do 2.º parág. do artigo 32.º360 do 

                                                                                                                                               
ainda desfasam do presente. O sentimento de exclusão (ou de auto-exclusão?) tem sido utilizado como 
pretexto político-governativo para bloquear, sistematicamente, as possibilidades de desenvolvimento 
social e económico. Em parte está na origem do enfraquecimento do Estado e das suas instituições, 
relativização do seu poder soberano ou do seu aniquilamento por uso sistemático de forças e sujeição dos 
cidadãos a formas de agressões e de torturas físicas, violações e assassinatos.  
358 Assim se justifica em 1928, pelo Decreto n.º 16199, de 28 de Dezembro, publicado em Suplemento ao 
n.º 6, BOPG n.º 2, de 15 de Fevereiro, a aprovação do Código de Trabalho dos Indígenas nas colónias 
portuguesas de África. Este vem reunir num único diploma disposições dispersas em várias legislações 
sobre a matéria, facilitando, assim, a sua aplicação. Com a sua entrada em vigor fica revogado o Decreto 
n.º 951, de 14 de Outubro de 1914 e toda a legislação contrária.     
Para uma análise desta matéria vide ADELINO TORRES, “A economia do império (Séculos XIX-XX)” 
in O império africano, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp 
55-67. 
359 O capitalismo colonial português (como qualquer outro capitalismo colonial), como se viu, é elitista e 
excluídor, como demonstra esta disposição legal, que podia ser aplicada a qualquer pessoa, 
independentemente da raça ou da cor da pele, porquanto visava os indígenas ou cidadãos que podiam 
estar nessa situação.  
Uma interessante reacção a esta política, dada por um natural de Bissau, encontra-se em JOÃO DIAS 
VICENTE, Padre Henrique Lopes Cardoso, p 27, a propósito da acção missionária do Padre em 
referência: “Uns indivíduos a quem pedi que mandassem os filhos para escola, no intuito de ver se assim 
conseguia fazer com que aprendessem a rezar, responderam ingenuamente: Se todos nós aprendessem a 
ler, é claro que todos seremos brancos (letrados) em mais ou menos grão, e n’este caso vós não tereis 
quem tripule as vossas embarcações nem quem queira ser tecelão!”  
A procura de uma melhoria da política colonial africana traz uma nova mentalidade, a que se apelidou de 
“«new deal» africano” que consagra uma política de “investir mais racionalmente em África, tanto social 
como economicamente”. Este período foi ainda designado por Low e Lonsdade por “«segunda ocupação 
colonial»”, correspondendo a “época dos grandes planos de desenvolvimento, do investimento em infra-
estruturas, do lançamento de novas indústrias (maquinaria e bens de capital vão-se substituir 
progressivamente à produção de bens de consumo), da modernização da agricultura (plano de irrigação, 
mecanização, desenvolvimento comunitário), do intenso crescimento urbano, do desemprego e da 
«marginalidade» e, enfim, da política colonial de «welfare» (educação e medicina).”  
Vide por todos CARLOS FORTUNA, “Descolonização, o fim de um ciclo…”, p 485. 
Sem se recusar a bondade destas visões da política colonial europeia, no seu todo, particularmente a 
política colonial portuguesa, facto é que ela está longe de ser uma realidade em todas as colónias de 
África, como de resto demonstram os factos… Aliás, reconhece JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA 
MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 107: 
“Verifica-se ainda o domínio quase total do circuito económico pelas actividades do sector primário… A 
indústria está ainda numa fase verdadeiramente incipiente, e diz apenas respeito à laboração de produtos 
agrícolas ou silvícolas e algumas actividades de carácter artesanal geralmente rudimentares, sendo fraco o 
nível de laboração.”      
360 Reza o seguinte: “Os estrangeiros com residência habitual na colónia, por tempo não inferior a cinco 
anos, sabendo ler e escrever português, podem fazer parte das câmaras ou comissões municipais e juntas 
locais, ...”  
Não possuindo o indígena esta faculdade formal fica automaticamente excluído da cidadania e do 
exercício dos direitos conexos, maxime a participação pública e influência dos centros de decisão política. 
Aliás, atendendo o espírito tolerante – manifestado no artigo 22.º: (“Nas colónias atender-se-á ao estado 
de evolução dos povos nativos,... regimes jurídicos de contemporização com os seus usos e costumes 
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Acto Colonial. A conotação pejorativa, social e legal, que acompanhava a 
população nativa, o indígena, tido por lei, “como indivíduo de raça negra 
ou dela descendente que, pela sua ilustração e costumes, se não distingue 
do comum daquela raça”, conforme disposição do artigo 2.º do Código de 
Trabalho dos Indígenas nas colónias portugueses de África, revela os 
preconceitos quanto à cor da pele e à cultura dos nativos e fundamenta o 
tipo de tratamento conferido por lei aos mesmos.   
 
A organização política colonial, na esteira do racionalismo europeu361 do 
direito público, do século XIX, está na origem da conceitualização da 
cidadania longe dos nativos. Estes eram concebidos, em termos de 
legislações, sem quaisquer direitos, tal como faz o Estatuto do Indígena, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39666, de 20 de Maio de 1954, por 
carecerem de nacionalidade portuguesa362, a menos que são assimilados e 
beneficiam de um estatuto jurídico menor, que não os conferia direitos 
políticos de participação nos órgãos de soberania. A restrição do conceito 
da cidadania teve como consequência a sujeição a duas leis políticas e igual 
número de classes nos territórios portugueses. 
O Estatuto do Indígena estava baseado, entre outros, no princípio da missão 
civilizadora da população africana pelos portugueses. Não merece, pois, 
acolhimento a justificação que está na sua base o respeito pela vida privada 
dos indígenas, o direito privado das populações nativas363. Mas do que um 

                                                                                                                                               
individuais domésticos e sociais, que não sejam incompatíveis com a moral e com os ditames de 
humanidade”) –  deste diploma não se podia pensar melhor estatuto para o indígena.    
361 Trata-se de um produto das sociedades ocidentais que encontram no direito uma prescrição emanada 
do príncipe, legislador e jurista. Ele atinge o seu apogeu com a Revolução Francesa, uma síntese da ideia 
do primado da Razão, um postulado filosófico que acabou por ser difundido em toda a Europa e no 
mundo, exceptuando os países anglo-saxónicos fortemente marcados pelas tradições, as regras e os 
costumes ancestrais.  
À parte às distâncias que os separa das sociedades tradicionais africanas, parece existir entre as duas, 
pontos de contacto simbolizados nos costumes, embora relativizados a cada espaço em concreto.   
Vide sobre o assunto BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 315 e ss. 
Para ele «En Afrique, le droit existe bien avant le politique et l’Etat… Progressivement, le droit et le 
politique y constituent un champ d’approfondissement d’investigation et de systématisation des 
connaissances juridiques et politiques qui cristallisent avec l’avènement de l’Etat.» (p 319). 
O racionalismo europeu e a sua mundialização, por via das trocas comerciais facilitadas pelas técnicas da 
navegação e transporte marítimo deu início o fim da crença tradicional da ordem natural. Segundo 
GEORGES CORM, A nova desordem económica mundial, na ordem dos fracassos do desenvolvimento, 
(Título original: Le nouveau désordre économique mondial), Tradução de António Monteiro Neves, 
Instituto PIAGET, Lisboa, 1993, todos estes acontecimentos “permitiram quebrar definitivamente a ideia 
de uma ordem natural imutável. A inelutabilidade da pobreza tornava-se menos certa, a rigidez dos 
estatutos socioeconómicos começava a estalar por toda a Europa. A economia política moderna podia 
nascer: a riqueza, a pobreza, a condição errante e a mendicidade tornavam-se categorias de percepção 
positiva susceptível de serem orientadas, enquadradas, modificadas ou recodificadas”  
362 Equivale dizer que a nacionalidade (portuguesa) era sinónima da cidadania. Esta conclusão encontra-se 
no Preâmbulo do Decreto n.º 43893, que aboliu a instituição do indigenato, quando afirma: “(...), porque a 
cidadania tinha o significado de nacionalidade, e esta foi adquirida por todos segundo as mesmas 
regras.” (Negrito nosso). 
363 O Decreto n.º 43897, publicado no Diário do Governo, de 6 de Setembro de 1961, vem na sequência 
da aprovação e entrada em vigor do Código Civil de 1869, que ressalva os usos e costumes das 
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estatuto, em boa verdade, tratava-se de uma condição social que persegue 
os nativos na vida pública, limitada apenas pelos princípios morais e pelas 
regras fundamentais do sistema jurídico português?  
A predisposição legal discriminatória é um dos apanágios do paradigma e 
legalidade coloniais que encontra reprodução em vários outros diplomas 
legais, como por exemplo na Portaria n.º 1105, de 2 de Maio364, com 
alteração introduzida ao artigo 8.º. Este exclui a possibilidade de ser 
“admitido como sócios do Montepio Geral os indivíduos a que se referem 
os artigos 6.º e 7.º que estejam sujeitos às leis do indigenato, …” (negrito 
nosso).            
Em matéria do tratamento legal e social conferido aos indígenas, pela sua 
condição humana, destaca-se a obrigação de trabalhar, conforme 
disposições, por exemplo, dos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º do Regulamento, 
aprovado pela Portaria n.º 1717/A. Contudo, tal obrigação não abrangia as 
mulheres, os menores de 14 anos, os homens maiores de 60 anos, os 
doentes ou inválidos e os régulos ou chefes de povoação reconhecidos em 
regulamento próprio. É o que estatui o artigo 5.º, idem.  
A legislação colonial que obrigava a prestação do trabalho, exigia o 
cumprimento de formalidades legais, previstas no próprio Regulamento, 
como sejam, entre outras, o contrato (artigo 7.º) – salvo a previsão do artigo 
42.º, em matéria do exercício do ofício, arte ou profissão liberal – cujo 
desenvolvimento está consagrado no Capítulo III e IV; a intervenção do 
Curador Geral (artigo 16.º); a intervenção, vigilância e fiscalização do 
Governador, Curador Geral e seus agentes (artigo 33.º), registo e depósito 
dos contratos (respectivamente artigos 55.º e 57.º). 
A míngua de protecção legal, mormente no domínio da autonomia da 
vontade e da liberdade contratual365 (vide respectivamente os artigo 35.º e 
36.º do Regulamento) deixa de fazer sentido quando os indígenas são 
“condenados ao trabalho correccional em serviço do Governo”, caso em 
que “não receberão senão alimentação e vestuário”, conforme dispõe o 
artigo 9.º, parág. 4; ou ainda vis-a-vis o artigo 43.º e “os poderes 
bastantes366” conferidos aos patrões “para, quando e e(m)nquanto a 
autoridade o não possa fazer por si própria, assegurarem o cumprimento 
das obrigações aceites pelos serviçais e exercerem a repressão legítima da 
                                                                                                                                               
regedorias, obrigando a sua codificação, não obstante a admissibilidade da prova do direito costumeiro 
não codificado. 
364 Publicado no BOG, n.º 18, da mesma data. 
365 O Acto Colonial consagra o princípio da remuneração do trabalho no seu artigo 18.º e, por sua vez, o 
princípio da autonomia individual e liberdade contratual dos indígenas está estabelecido no artigo 21.º do 
mesmo diploma que reza o seguinte: “O regime do contrato de trabalho dos indígenas assenta na 
liberdade individual e no direito a justo salário e assistência, intervindo a autoridade pública somente para 
fiscalização.”  
366 Os números 1 a 3 deste mesmo artigo elencam os poderes permitidos aos patrões, traduzidos em 
prisões dos indígenas por algum delito, a sua apresentação ao Curador Geral quando recusar trabalhar ou 
causar dano e recusar a repará-lo e empregar os meios preventivos para os desviar da embriaguez, vícios e 
maus costumes.   
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falta d(ê)esse cumprimento367” (negrito nosso). Trata-se de uma forma de 
escravatura e trabalho forçado que reduz o indígena a uma máquina de 
produção368, não se considerando um ser humano, com direito, mormente à 
vida e à saúde. Esta situação configura um atentando à dignidade da pessoa 
humana. 
Não obstante as condições precárias e desumanas em que trabalham os 
indígenas, a sua protecção, ainda que ínfima (resumindo-se apenas a sua 
subsistência), estava assegurada, pelos patrões, em casos de doença369, 
hospitalização e invalidez (cfr. artigo 61.º) e acidentes de trabalho370, 
conforme regulado no Capítulo VII, artigos 167.º a 173.º do Regulamento. 
Contudo, à parte a dimensão formal, na prática, o desumanismo do sistema 
colonial infligiu tratamento indigno ao indígena, não pela sua qualidade de 
ser humano, elemento participativo e preponderante da produção, 
sobretudo no trabalho agrícola, mas pelo que era considerado: uma 
máquina de produção, sem qualquer valor aos olhos do colonizador. 
 
A política colonial de recusa de reconhecimento de direitos de cidadania 
aos nativos atingiu a consciência política dos próprios colonizadores, tal 
como se conclui nas alterações legislativas introduzidas, no ano de 1961. 
Assim, a revogação do Estatuto do Indígena pelo Decreto n.º 43893, 27 de 
Setembro, e sua substituição pela Lei das Regedorias Rurais, vulgo 
Organização das regedorias, prevista no Decreto n.º 43896, de 27 de 
Setembro de 1961, que traça o quadro normativo dos vizinhos das 
regedorias e estabelece a intervenção dos moradores na gestão dos assuntos 
locais, bem como o reconhecimento dos usos e costumes das regedorias, 
conforme o Decreto n.º 43897, de 27 de Setembro de 1961.   
 
Um marco importante, na história da previdência social371 portuguesa, foi o 
reconhecimento, pela Lei n.º 1884, de 16 de Março de 1935, de instituições 
                                                 
367 O incumprimento contratual por parte dos indígenas era passível de sanções penais. Esta situação de 
indignidade da pessoa humana começaria a ser banida em Junho de 1955, quando a Conferência 
Internacional do Trabalho aprovou a Convenção (n.º 104) que aboliu as sanções penais por quebra de 
contratos de trabalho. Esta Convenção viria a ser incorporada no direito interno português, pelo Decreto 
n.º 43039, de 30 de Dezembro, publicado no Diário do Governo, I Série, n.º 150, de 30 de Junho de 1960. 
368 O indígena fugitivo e capturado perde o mês de ordenado, que é imediatamente entregue a quem o 
recapturar, em caso de reincidência será condenado como vadio e castigado com trabalho correncional, 
por exemplo e posteriormente entregue ao patrão, conforme manda o artigo 68.º, parágs. 3 e 4, ou ainda 
deportado para outra colónia (artigo 107.º, parág. 2, “in fine”) do Regulamento.    
369 Existe particularidade na abordagem tradicional da doença… Como se sabe na sociedade tradicional os 
acontecimentos na vida dos homens são intencionais. Nela, procuram-se respostas para as questões que a 
ciência interpreta como ocorrência normal. Assim o recurso a “advinhação, memória, razão e julgamento 
empírico, boato ou uma combinação destes processos…”, nos dizeres de JOOP T. V. M. DE JONG, “O 
irã, o fulano e a doença”, p 8.   
370 Cobre uma indemnização paga pela incapacidade temporária ou permanente ou morte do indígena, nos 
termos do artigo 167.º, desenvolvidos no artigo 168.º a 173.º do Regulamento.  
371 Esta expressão é muito trabalhada nas doutrinas estrangeiras, portuguesa, francesa, espanhola, italiana, 
… Para uma visão de conjunto vide, entre outras obras de referências, ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, 
XXXV, Guiffrè Editore, Itália, 1986, pp 395-418. Segundo a doutrina italiana professada por LUCIANO 
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desta natureza, integradas por organismos corporativos, caixas de reforma 
ou de previdência e instituições de previdência dos servidores do Estado e 
dos corpos administrativos. A que se seguiu, com a sua revogação e 
definição legal pela Lei n.º 2115, de 18 de Junho de 1962, conforme a sua 
Base XXV, n.º 1, como carecendo de “autorização do Governo a 
constituição e funcionamento de quaisquer sociedades, associações, caixas, 
fundos ou instituições que se comprometem, mediante pagamento regular 
ou irregular de quantias fixas ou variáveis, a conceder benefícios 
pecuniários ou de outra natureza, no caso de se verificarem factos 
contingentes relativos à vida ou saúde dos interessados, à sua situação 
profissional ou aos seus agregados familiares.”   
 
Genericamente, a legislação de base da protecção social dos funcionários 
públicos da Administração Colonial372 e seus familiares estava consagrada 

                                                                                                                                               
FASSARI, “La previdenza sociale compreende le diverse forme de tutela dei lavoratori – predisposte a 
gronte di situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro familiari possono venire a trovasi in 
segunto al verificarsi di detreminati eventi, conessi o meno con l’attività lavorativa – che si realizzano 
mediante l’erogazione di somme di denaro guidi altre utilità.” E acrescente que “Il complesso di normi 
guiridiche che disciplinano tale tutela costituisce, nela sua autonomia, il diritto dela previdenza sociale.” 
(p 396)  
A nível do quadro jurídico da previdência social existe uma diversidade de normas sistematizadas. Elas 
visam “(…), riguardante la tutela contro gli inofrtuni sul lavoro nell’industria, attuata sul finire del secolo 
scroso, trovasse realizzazione mediante l’obbligo, per il datore del lavoro, di provvedere ad 
un’assicurazione privata e copertura della responsabilità civile.” (LUCIANO FASSARI, “Previdenza 
sociale”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, XXXV, p 397.)    
Por outro lado, a previdência é assim designada em virtude das suas acções se concentrar na previsão, tal 
como ensina JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica de seguro 
social I, Dissertação do Curso Complementar de Ciências Político-Económicas, Lisboa, 1968, p 6: “O 
sentido da palavra previdência ressalta mais nitidamente da sua conjugação com o vocábulo previsão. A 
previsão é fundamentalmente uma operação intelectual. A previdência é comummente encarada como 
uma virtude e como uma técnica. Como virtude, a previdência corresponde a uma tendência natural do 
homem e é susceptível de ser cultivada e desenvolvida. Como técnica, ela traduz-se no conhecimento dos 
modos ou processos de alcançar determinados resultados, que se reputam desejáveis.”  
Assim sendo a previdência, segundo Silva Leal, seria definida como “uma atitude ou uma actuação que se 
destina a prevenir a verificação de factos que ponham em perigo objectos considerados estimáveis ou a 
reparar os prejuízos causados pela verificação desses factos, se eles não puderem ser evitados ou forem 
inevitáveis.” (p 7). Apud o autor citado nesta nota. 
372 O processo de descolonização portuguesa do ex-território da Guiné Portuguesa, na actualidade, deixou 
resquícios no concernente aos alegados direitos não satisfeitos pela administração colonial e pelas forças 
armadas portuguesas. Uma preocupação que tem vindo a tornar-se cada vez mais um assunto nacional, 
requerendo, portanto, (um melhor) esclarecimento por parte dos governos guineense e português. Este 
assunto foi objecto de várias abordagens dos políticos, não obstante a reivindicação de cumprimento dos 
direitos de cidadãos nacionais que outrora serviram os interesses portugueses, na qualidade de 
funcionários ou agentes públicos e militares ou combatentes, em diversos contingentes. Pela sua 
delicadeza, tem dominado agendas de políticos e governantes… 
A questão subjacente relaciona-se com o direito à protecção social dos (actuais) guineenses que serviram 
o Estado português que, segundo as informações constantemente divulgadas pela mass mídia em geral, 
ainda não está efectivamente garantida, apesar de ser um assunto que fora objecto de compromisso entre 
as autoridades guineenses e portuguesas (vide o n.º 25.º “O Governo Português pagará ainda as pensões 
de sangue, de invalidez e de reforma a que tenham direito quaisquer cidadãos da República da Guiné-
Bissau por motivo de serviços prestados às forças armadas portuguesas” e o n.º 26.º (“O Governo 
Português participará num plano de reintegração na vida civil dos cidadãos da República da Guiné-Bissau 
que prestem serviço militar nas forças armadas portuguesas e, em especial, dos graduados das 
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companhias e comandos africanos” do Anexo ao Acordo entre o Governo Português e o Partido Africano 
da Independência da Guiné e Cabo Verde).  
Pelo Decreto n.º 2/1975, de 13 de Janeiro, publicado no BO n.º 3, de 18 de Janeiro, relativa às pensões de 
aposentação, reforma invalidez e de sangue de conta do Governo Português, tentou-se, transitoriamente, 
encontrar solução nestes termos: “A fim de se evitar os atrasos e outros inconvenientes que resultariam, 
para os respectivos beneficiários, duma mudança de processo de pagamento das pensões de aposentação, 
reforma, invalidez e de sangue devida pelo Governo Português aos cidadãos nacionais; E até que sobre 
esta questão se venha a adoptar a solução definitiva que decorrerá de acordos a assinar com o Governo 
Português;” (vide Preâmbulo).  
O artigo 1.º deste diploma prevê que “As pensões de aposentação, reforma, invalidez e de sangue, da 
conta do governo português, continuam a ser pagas através do Comissariado de Estado da Economia e 
Finanças.” 
Entretanto, em 1976, foram assinados vários acordos entre os dois Governos, como se conclui pela 
Decisão n.º 13/1976, de 31 de Dezembro, publicada em Suplemento e 2.º Suplemento (Rectificação) ao 
BO n.º 52, de 31 de Dezembro de 1976. Esta Decisão aprova e ratifica os acordos assinados, em Argel, 
em 26 de Agosto de 1974, entre o Governo da Guiné-Bissau e o Governo de Portugal. Para o que nos 
interessa, neste trabalho, destacam-se três Acordos Especiais relativos: aos funcionários, às instituições de 
previdência e outro relativo às pensões devidas por serviços prestados às forças armadas portuguesas.  
O Acordo Especial sobre os funcionários prevê, no seu artigo 1.º, que a repartição dos “encargos 
resultantes da aposentação de funcionários públicos que prestaram serviço na Guiné serão suportados: a) 
Pelo Estado Português, relativamente aos funcionários que conservam a nacionalidade portuguesa; b) 
Pelo Estado da Guiné-Bissau, relativamente aos cidadãos guineenses.” E o seu n.º 2 determina que: “O 
Estado da Guiné-Bissau suportará os encargos decorrentes da aposentação dos funcionários de 
nacionalidade estrangeira que actualmente se encontram no activo, na proporção correspondente ao tempo 
do serviço prestado à República da Guiné-Bissau.” 
Quanto ao Acordo Especial relativo às instituições de previdência social o objectivo principal consiste na 
“necessidade de assegurar tanto os direitos dos pensionistas das instituições de previdência da República 
da Guiné-Bissau, designadamente do Montepio das Alfândegas, da Caixa de Previdência dos 
Funcionários Públicos e da Caixa de Auxílio dos Correios e Telecomunicações”, conforme se manifesta 
no Preâmbulo do mesmo. Assim, o “Governo da República da Guiné-Bissau assegura aos já pensionistas 
a manutenção das suas pensões, independentemente da sua nacionalidade e do local da sua residência” 
(artigo 1.º) e o “Governo Português pagará, mensalmente, por intermédio do Banco Nacional da Guiné-
Bissau, as pensões referidas no artigo anterior devidas a residentes na República da Guiné-Bissau, desde a 
data do reconhecimento da independência da Guiné-Bissau por Portugal” (artigo 2.º) todos do mesmo 
Acordo. 
E, por fim, em relação ao Acordo Especial relativo às pensões devidas por serviços prestados às forças 
armadas portuguesas, na linha do “compromisso assumido pelo Governo Português no Acordo celebrado 
entre o Governo Português e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 
(P.A.I.G.C.) em Argel, aos vinte e seis dias do mês de Agosto de mil novecentos e setenta e quatro”. 
Decorrem deste a obrigação do “Governo Português pagará as pensões de sangue de invalidez e de 
reforma a que tenham direito quaisquer cidadãos da República da Guiné-Bissau por motivo de serviços 
prestados às Forças Armadas Portuguesas” (artigo 1.º) e assegurar “a efectivação dos descontos aos 
funcionários regressados a Portugal após o reconhecimento da independência da República da Guiné-
Bissau que no presente mantenham ainda essa qualidade, promovendo o depósito dos mesmos descontos 
à ordem das respectivas instituições.” 
E da parte do Governo da República da Guiné-Bissau o dever de assegurar: a “restituição da 
correspondente reserva, nos termos dos respectivos regulamentos e estatutos, aos pensionistas que hajam 
abandonado ou queiram abandonar o País e manifestem o desejo de não continuar a manter a qualidade de 
pensionistas” (artigo 2.º); “aos pensionistas exonerados ou demitidos os direitos presentemente previstos 
nos regulamentos e estatutos das respectivas instituições” (artigo 3.º); “primeira prioridade na 
transferência dos montantes que resultarem da aplicação dos artigos anteriores, desde que os interessados 
residam no exterior” (artigo 4.º). 
Do ponto de vista político, estes Acordos marcam o início do diálogo entre os paradigmas e legalidades 
coloniais e revolucionários, inscrevendo-se na linha da sucessão das mesmas, sem, no nosso entender, 
influenciar o direito adquirido por parte dos beneficiários.  
Em Acórdão n.º 72/2002, o Tribunal Constitucional, com base na disposição normativa do Estatuto de 
Aposentação, concluiu pela sua inconstitucionalidade, com o seguinte argumento: “(…) um funcionário 
ou agente, tendo comparticipado para o seu subsistema de segurança social durante todo o tempo em que 
exerceu funções, perca, apenas por ter deixado de ser português, os correspondentes direitos, cuja 



 191

em diversas diplomas avulsos que criam (e recriam) os sistemas e as 
instituições, das quais as mais importantes são: Montepio Oficial da 
Guiné373; Caixa de Previdência dos Funcionários Públicos da Guiné 
(aprovado pela Portaria n.º 600, de 25 de Junho de 1954374).  
Pelos Decretos n.ºs 44111, de 21 de Dezembro de 1961, e 44159, de 18 de 
Janeiro de 1962, foram criados o Instituto do Trabalho, Previdência e 
Acção Social e o Instituto de Educação e Serviço Social, nas províncias 
ultramarinas, com o objectivo de integração dos trabalhadores e restantes 
elementos da produção na organização corporativa. A reestruturação destes 
foi feita com base no Decreto n.º 323/71, de 27 de Julho375. Através deste 
as acções do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social estavam 
direccionadas “à melhoria das condições de vidas dos trabalhadores”, 
conforme o artigo 2.º deste diploma. Pela Portaria Ministerial n.º 19279376 
foi criado o Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social (que viria a 

                                                                                                                                               
usufruição representa, na maioria dos casos, o meio principal de assegurar ao aposentado uma existência 
condigna.”     
Vide algumas considerações sobre este assunto em ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 
415, no sentido do reconhecimento de períodos contributivos cumpridos em instituições de previdência 
social das ex-colónias portuguesas. O autor aponta duas causas que determinaram o quadro normativo 
constante dos Decretos-Leis n.ºs 335/1990, de 29 de Outubro, e 45/93, de 20 de Fevereiro, e da Portaria 
n.º 52/1991, de 18 de Janeiro, a saber: o normal cumprimento da obrigação contributiva para instituições 
portuguesas de segurança social portuguesas e a circunstância de alguns pensionistas não poderem 
exercer o direito, mormente às pensões, pelo facto de residirem no território português, e as legislações 
publicadas nas ex-colónias impossibilitam e facto ou de direito a atribuição das mesmas. 
373 Criado pela Portaria n.º 365, de 31 de Julho de 1920, publicado em BOPG n.º 33. Este tinha a sua sede 
em Bolama, antiga capital da Província Portuguesa da Guine, e funcionava como uma associação de 
socorros mútuos.    
374 Este diploma aprova o Regulamento da Caixa de Previdência e Acção Social, que se manteve em 
vigor, pelo menos na parte não contraria “à soberania nacional, à Constituição da República, às leis 
ordinárias e aos princípios e objectivos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde”, 
depois da independência política da Guiné-Bissau (até o ano de 1977), pelo instituto da recepção formal 
ínsita na Lei n.º 1/1973, de 24 de Setembro, publicada no BO n.º 1, de 24 de Janeiro de 1975. Sobre a 
importância desta Lei na formação do direito formal guineense, vide entre outros, EUGÉNIO MOREIRA, 
A repartição dos recursos públicos..., pp 56-57.    
O Regulamento de 1942 regulou o direito à indemnização por efeitos de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, consagrando o direito à assistência clínica, aos medicamentos e às indemnizações ou 
pensões para o trabalhador por conta de outrem, vítima de acidente de trabalho que lhe ocasione alguma 
lesão ou doença, no local de trabalho e durante o tempo de trabalho, na prestação de trabalho, enquanto 
executar ordens ou realizar serviços, sob autoridades da entidade patronal e na execução de serviços 
espontaneamente prestados de que possa resultar proveito económico à entidade patronal. Trata-se da 
consagração de um sistema de responsabilidade patronal análoga a responsabilidade civil. 
Ainda no seu artigo 1.º, parág. Único, terceira parte, impõe-se à vítima da lesão ou doença o ónus de 
provar a relação do acidente/doença, em caso de não produção de efeitos imediatos. Institui o artigo 13.º 
do mesmo diploma o seguro contra os acidentes de trabalho aplicável não somente aos trabalhadores 
nacionais, mas também aos estrangeiros, pelo princípio da reciprocidade constante do artigo 3.º, idem.    
375 Aprovado em 14 de Julho de 1971 e publicado no BOG n.º 37, de 14 de Setembro do mesmo ano.  
376 Esta Portaria foi aprovada em 16 de Julho de 1962 e publicada no BOG n.º 30. Entretanto, pela 
Portaria n.º 323, de 27 de Julho de 1971 (BOG n.º 37) foi reestruturado o Instituto do Trabalho, 
Previdência e Acção Social. Pelo Decreto n.º 354/72, de 14 de Setembro, publicado em 3.º Suplemento ao 
BOG n.º 49, de 13 de Dezembro do mesmo, foram definidas as normas de Inspecções do trabalho nas 
províncias ultramarinas.    
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ser extinto377 já depois da independência da Guiné-Bissau). E, na sequência 
deste diploma legal o Decreto-Lei n.º 1827 cria o Fundo de Acção Social 
no Trabalho378, cujo Regulamento viria a ser aprovado pela Portaria n.º 
1717/A379. 
Nessa altura, a previdência, acção social e a assistência social estavam sob 
o domínio do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social. 
Igualmente, ainda sob o mesmo domínio, se encontravam as áreas da 
organização corporativa, do trabalho e da habitação económica, nos exactos 
termos em que foram estabelecidos, numa linha de orientação político-
ideológica própria do colonizador, da sua economia e do seu interesse. Não 
vamos cuidar do tratamento de cada um destes domínios ou áreas, sendo 
certo que estão cobertas as principais matérias que interessa a nossa 
análise. 
 
A criação de um órgão especializado, a Inspecção Geral do Trabalho, nas 
províncias ultramarinas, pelo Decreto n.º 43637, de 2 de Maio de 1961, e 
integrado no Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social, para efeitos 
administrativos, com as mais abrangentes competências nos domínios da 
fiscalização do cumprimento das leis, regulamentos e determinações 
superiores, da relação laboral entre os trabalhadores e os empregadores, 
mormente quanto aos direitos e deveres e às contribuições para o Fundo de 
Acção Social, conforme o artigo 1.º do Decreto n.º 354/72380. 
 
De outra banda, no ano de 1962, pelo Decreto n.º 44309381, de 27 de Abril, 
foi aprovado o Código do Trabalho Rural, na perspectiva de uma única 
disciplina do direito de trabalho, para se fugir as inconvenientes de uma 
multiplicidade de normas particulares em função dos ramos de actividade 
ou da diversidade de órgãos estaduais ou representativos das autoridades 
competentes para regular a matéria.  

                                                 
377 O Decreto n.º 13/1975, de 20 de Fevereiro, publicado no BO n.º 9, de 1 de Março, extingue o Instituto 
do Trabalho, Previdência e Acção Social criando, em sua vez, a Direcção-Geral do Trabalho e Segurança 
Social, para o qual foi transferido todo o pessoal, a documentação e bens pertencentes à entidade extinta. 
Era o início das reformas da instituição previdencial.    
378 Diploma legal de 20 de Março de 1965, publicado no BOG n.º 12. 
379 Regulamento do Instituto do Trabalho, Previdência e Acção Social da Província da Guiné, aprovado 
em 2 de Abril de 1965 e publicado em 2.º Suplemento ao BOG n.º 13. A acção deste, segundo o artigo 
1.º, parágrafo único: “é exercida com vista à melhoria das condições de vida dos trabalhadores, ... 
podendo ser-lhe atribuídas outras funções que visem os mesmos objectivos, nomeadamente em matéria de 
fomento da habitação económica, de desenvolvimento comunitário e de coordenação das actividades de 
assistência social.”  
380 Este diploma, aprovado em 14 de Setembro de 1972, define as normas que regem as Inspecções de 
trabalho nas províncias ultramarinas. Foi publicado em 3.º Suplemento ao BOG n.º 49, de 13 de 
Dezembro de 1972.  
381 Publicado no Diário do Governo, I Série, n.º 95, Suplementos. Pelo seu artigo 3.º ficam revogados o 
Código de Trabalho Indígena, aprovado pelo Decreto n.º 16199, e os regulamentos, as portarias e 
diplomas de execução.   
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O Código de Trabalho Rural – legislação que pretende revogar (vide artigo 
3.º do Decreto 44309) o Código de Trabalho Indígena, não obstante as 
diferenças de natureza e de estrutura382 – rectius sensu Código de Trabalho 
Agrícola e equiparados, procura alhear-se a estigmas discriminatórios em 
função do grupo étnico e simultaneamente assenta nos princípios da 
liberdade de trabalho e salário justo. Trata-se de uma sequela da abolição 
do instituto do indigenato. Dir-se-ia que era a tentativa de humanizar a 
legislação laboral, muito por influência da doutrina social da Igreja 
Católica.     
Em 1971, pelo Decreto n.º 324, de 27 de Julho383, foi criado nas províncias 
ultramarinas o serviço de emprego, dotado autonomia de administrativa e 
financeira (artigo 2.º). Este tinha como atribuição principal encontrar uma 
“melhor organização possível do mercado do emprego como parte 
integrante do programa nacional tendente à assegurar o pleno emprego,... a 
desenvolver e a utilizar os recursos produtivos para uma melhor política 
activa de desenvolvimento económico e de promoção social do 
trabalhador”, conforme disposição do artigo 1.º do mesmo diploma.   
Ainda, em matéria da protecção social a Lei n.º 1942384 regula as 
indemnizações devidas pelo acidente de trabalho ou doenças profissionais, 
bem como a responsabilidade patronal. O direito que assiste aos 
trabalhadores colocados numa destas situações está consagrado no artigo 
1.º do mesmo diploma e compreende assistência clínica, medicamentos e 
indemnizações ou pensões.  
Às entidades responsáveis pelos encargos com acidentes de trabalho e 
doenças profissionais são dadas a faculdade de transferirem “a sua 
responsabilidade para sociedades legalmente autorizadas a realizar este 
seguro” (vide artigo 11.º da Lei n.º 1942). Em caso de seguro corporativo, 
para cobertura destes riscos sociais385, podia ser efectuado seguro “por 
intermédio dos Sindicatos Nacionais e Casas do Povo ou dos Pescadores, 

                                                 
382 Estas são as duas diferenças principais que se assinalam ao Código do Trabalho Rural (1962) em 
contraposição com o Código do Trabalho Indígena (1928). O espírito do legislador, presente na feitura 
daquele Código, visava a revogação desta legislação. Sendo certo que existem dissemelhanças entre os 
dois Códigos, põe-se o problema nomeadamente de saber se existirá uma verdadeira revogação do Código 
de 1928. Para uma síntese deste problema vide, entre outros, JOSÉ DE ALBUQUERQUE SOUSA, 
Comentário ao Código do Trabalho Rural do Ultramar.      
383 Diploma aprovado em 27 de Julho de 1971 e publicado no BOG n.º 37, de 14 de Setembro do mesmo 
ano. 
384 Esta Lei foi publicada no BOG n.º 17, de 26 de Abril de 1956. Esta legislação revoga a anterior (Lei 
n.º 83, de 24 de Julho de 1913).  
385 Para ANTÓNIO BAIGÃO FÉLIX, “Segurança Social”, in Polis, Vol. 5, cols. 655, os riscos sociais 
constituem “eventualidades físicas ou económicas que implicam uma diminuição do rendimento ou 
acréscimo de despesas.”  
E segundo GIUSEPPE FANELLI, Assicurazione privata contro gli infortuni”, in ENCICLOPEDIA DEL 
DIRITO, III, Giuffrè Editore, Italia, 1958, p 585, “La delimtazione del rischio risulta anzitutto dalla stessa 
definizione di infortunio in senso assicrativo. Il relativo concetto già delineato ... consta all’analisi di tre 
momenti od aspetti fondamntali concatenati nella seguente sucessione: un evento causale; la lesione, 
efetto di questa causa; l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea o la morte, effetto dela lesione.” 
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quando se tratar de trabalhadores que, pela natureza da sua profissão, 
trabalham em grupo e prestam indiferentemente os seus serviços a 
entidades diversas” (artigo 13.º, parág. único, idem), com o direito de 
cobrar as entidades patronais o prémio relativo aos ordenados ou salários 
recebidos por trabalhadores que integram estas mesmas entidades, e, 
consequentemente as entidades patronais ficavam desoneradas das 
responsabilidades provenientes de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais (artigo 14.º, idem).       
Numa primeira leitura dir-se-ia que estavam asseguradas protecção social, 
quer aos trabalhadores, quer as populações em geral, sobretudo as nativas. 
Na prática, o paradigma e legalidade coloniais, em defesa dos seus 
próprios interesses, subalternizou os direitos e os legítimos interesses das 
populações autóctones, relegando-os a situação de carência material (e 
também espiritual), sem qualquer preocupação de enquadrar as suas 
particularidades sociais.  
Significa isso que, sem embargo das legislações produzidas, continuava a 
não encontrar eco as aspirações das populações nativas, desenraizadas da 
sociedade e da economia coloniais. Deste ponto de vista essas mesmas 
legislações acabam por não influenciar positivamente a concreta 
configuração da sociedade e economia tradicional, marginalizada, e muito 
explorada em benefício da economia colonial. Com efeito, a fase incipiente 
em que se encontrava a economia tradicional marca a sua completa 
desorganização e falta de profissionalização. Por outro lado, acresce-se o 
facto de ela era considerada, em certo sentido, economia de resistência386, 
em virtude dos camponeses, em muitas circunstâncias, recusarem a cumprir 
comandos dos colonialistas (i. e. contra o de pagamento de impostos ou 
produção de culturas obrigatórias, fuga ao trabalho forçado e ao 
recrutamento, deserção de trabalhadores e soldados, insurreições e revoltas 
camponesas, contestações das divisões administrativas e da repartição de 
terras, etc.).  
 
Não obstante os desígnios coloniais presentes nas diversas legislações 
sobre a matéria laboral, a organização dos trabalhadores, em sindicatos e 
caixas sindicais – caso concreto do Sindicato Nacional dos Empregados do 
Comércio e da Indústria da Guiné – não havia autonomia (e independência) 
em relação ao poder político colonial. Esta situação vai reflectir-se na 
questão da concertação social. Remetemos para a matéria em causa. 
Em termos específicos, as legislações avulsas procuravam responder as 
particularidades de cada serviço da administração colónia. Dois exemplos 
                                                 
386 Esta é caracterizada pelas suas multifacetadas formas de expressão. Desde resistência passiva à activa, 
desorganizada e organizada, às manifestações expressivas dos valores e culturas ancestrais, passando pelo 
banditismo social, nas suas múltiplas traduções. Em consequência disso a máquina colonial desencadeou 
uma estratégia baseada essencialmente na repressão. Vide sobre o assunto, num outro prisma, ELIKIA 
M’BOKOLO, África negra: História e Civilizações, pp 455 e ss.    
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nesta ordem de ideias são as alfândegas387 e os correios388. Nas respectivas 
legislações encontravam-se as disciplinas jurídicas específicas da protecção 
social destes servidores do Estado colonial. 
 
Os sistemas de Segurança Social marcam, assim, as diferentes percepções 
da regulação das relações sociais nos diferentes sistemas sociais no 
concernente à concretização de respostas às questões sociais que 
apoquentam a modernidade. Nesta perspectiva, as funções de regulação 
tornam-se cada vez maiores à medida que a sociedade corporiza o Estado 
(contrariamente o nosso passado), e os instrumentos de acção de que este 
dispõe são concebidos na lógica de encontrar respostas para as pressões e 
tensões sociais.   
Assim, o Estado-Providência, na sua forma de regulação social, procura as 
respostas adequadas para as diferentes situações de carências sociais, 
através de estruturas institucionalizadas e indispensáveis à cobertura dos 
riscos e redistribuição de rendimentos entre os indivíduos, as famílias e os 
grupos389. 
Surgem, assim, três elementos com os seus objectivos específicos para 
fazer face a situações que reclamam a protecção social. Conforme A. B. 
ATKINSON e JOHN HILLS, estes configuram a “Social assistance usually 
has the objective of guaranteeing a minimum level of income and meeting 
emergencies, either individual, such family breakdown, or collective, such 
as the closure of most a town’s industry… Social insurance too is seen as a 
means of combating income poverty… categorical transfers also go wider 
than the abolition poverty.”390  
 

                                                 
387 A designação inicial da instituição que centralizava as prestações sociais dos funcionários públicos das 
alfândegas era Caixa de Aposentações e Pensões às Famílias dos Empregados do Quadro Interno das 
Alfândegas. Posteriormente viria a ser designada de Montepio das Alfândegas da Guiné, cujos estatutos 
foram aprovados pelo Alvará de 27 de Maio de 1947, publicado em 18.º Suplemento ao BOG n.º 25. Nos 
anos de 1949 (Portaria n.º 164, de 31 de Dezembro de 1949, 17.º Suplemento ao BOG n.º 52); 1951 
(Portaria n.º 303, de 17 de Maio de 1951, BOG n.º 20); 1953 (Portaria n.º 561, de 24 de Dezembro de 
1953, BOG n.º 52); 1954 (Portaria n.º 616, de12 de Agosto de 1954, BOG n.º 32); 1956 (Portaria n.º 749, 
de 26 de Abril de 1956, BOG n.º 17); 1957 (Portaria n.º 817, de 12 de Janeiro de 1957, BOG n.º 2); 1959 
(Portaria n.º 1105, de 2 de Maio); e 1972 (Portaria n.º 30, de 16 de Maio, BOG n.º 20) foram introduzidas 
as alterações estatutárias.  
388 Vulgarmente conhecido por Caixa de Auxílios ao Pessoal dos Correios, Telégrafos e Telefones da 
Província da Guiné (Associação de Socorros Mútuos), instituída pela Portaria n.º 1181, publicada em 
Suplemento ao BOG n.º 50, de 10 de Dezembro de 1959. Esta legislação contempla os próprios Estatutos 
que, no seu artigo 2.º estabelece como sua finalidade: a concessão de pensão de reforma especial por 
incapacidade permanente; subsídio para funeral; pensão às viúvas, aos filhos, nas condições estabelecidas, 
respectivamente as alíneas a) a c).   
389 No mesmo sentido as palavras de A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social security in developed 
countries, p 83, que escrevem: “Social security in developed countries combines three different elements 
– social assistance designed to relieve poverty, social insurance concerned with the provision of security 
and spreading of income over the life cycle, and categorical transfers directed at redistribution between 
specific groups.” 
390 Social security in developed countries, pp 83-84. 
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Se se procurar os elementos determinantes da concepção assistencialista da 
Segurança Social entre os nossos povos, facilmente se concluirá pela sua 
presença enquanto um valor tradicional que traduz uma matriz histórico-
sociológica, milenar, intrínseca às famílias africanas. Nelas os laços de 
afeição assemelham-se a uma dádiva que percorre o quotidiano tradicional, 
a ponto de a protecção ser igualmente garantida quer aos próximos, quer 
aos estrangeiros391, em situação de carência económica ou de outra ordem.   
Na verdade, tradicionalmente, a concepção assistencialista tem uma matriz 
histórico-sociológica intrínseca à família africana, unida por laços 
infindáveis que obriga os membros da família, do clã, da tribo, da etnia a 
proteger os que carecem. Entre eles o espírito solidário comanda o trabalho 
em grupo, bem como a repartição dos seus frutos. Nessa lógica, a 
assistência é devida a todos os que trabalham a terra para dela encontrar 
sustento para a colectividade. 
   
No passado colonial a exclusão392 de parte substancial da população 
guineense teve como consequência o afastamento da mesma do processo 
produtivo formal (dominado por relações comerciais), a exposição a riscos 
sociais próprios de sociedades dominadas por preocupações de 
racionalidade económica e a dependência económica, uma condição 
imposta e limitativa da economia tradicional funcionalizada à produção de 
matérias-primas necessárias à indústria colonial. Este comportamento 
justifica o egoísmo do homo oeconomicus, de raiz liberal, que absorve o 
indivíduo (branco), furtando-o de preocupações de índole caritativa a favor 
de outros (os indigentes ou mendigos!), mesmo que sejam de estatuto 
diferente ou inferior.  
O essencial desta concepção reside no reconhecimento pelos indivíduos, 
pelas famílias e pela sociedade em geral da existência de situações de 
carência ou necessidade social. A sua verificação objectiva clama uma 
atenção especial, porquanto atingem a dignidade da pessoa humana393. A 

                                                 
391 Vide a narração do Evangelho de S. Lucas 10, 30-37, que conta a parábola do Bom Samaritano.  
392 Com a devida autorização, diríamos que “A exclusão induz à revolta uma juventude sem futuro que já 
não suporta a provocação permanente de uma publicidade que convida e incita cada um ao consumo, do 
qual, por falta de formação, por falta de emprego ou por falta de dinheiro, muitos se vêem arredados.” Tal 
como ensina RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 116. Vide também AMARTYA SEM, Pobreza e 
fomes, passim. 
393 Diria que a dignidade da pessoa humana estaria na base de múltiplas acções privadas e publicas a favor 
de indivíduos carentes de um patamar ou nível de vida. Assim a referência a um patamar mínimo 
aceitável aos “padrões reconhecidos em termos de dignidade humana, definidos a partir de certos critérios 
estabelecidos na lei”, conforme ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 244. Vide, na 
mesma linha, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 53.   
Geralmente, este assunto é objecto de definição ou melhor remissão para critérios legais e isso parece 
fazer depender a avaliação da dignidade humana a um horizonte meramente nacional/local contrariamente 
à sua dimensão internacional/mundial, além fronteiras. É evidente que as condições económicas e 
financeiras nacionais acabam por determinar o alcance e o conteúdo das acções públicas nacionais 
necessárias à elevação da mesma. Mas isso não significa que a sua determinação fica dependente dos 
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carência, como se sabe, é um conceito que pode ser apreendido em termos 
objectivos (falta de recursos económicos que permitam uma sobrevivência 
condigna) e subjectivos (os indivíduos que sofrem privações materiais)394. 
Neste universo assim compreendido encontra-se os membros da família e 
os estrangeiros, viajantes ou refugiados, em virtude de situações várias 
(infortúnios, catástrofes naturais, etc).  
 
A política colonial de humanização do gentio quanto à sua dependência 
económica incidiu-se na tentativa tímida da sua inclusão, com a criação de 
instituições de mendicantes e de orfanatos para acudir os lamentos e 
gemidos dos diminuídos em estatutos e direitos. As acções de assistência 
social desenvolvidas directa ou indirectamente, pelas instituições religiosas 
contribuíram, sem dúvidas, para a integração social de muitos homens e 
mulheres que, de outro modo, permaneceriam como indivíduos 
marginalizados, excluídos da sociedade colonial. Esta outra faceta da 
expressão da concepção assistencialista da protecção social abunda, 
portanto, nas intervenções das Igrejas e suas instituições religiosas 
caritativas, com ou sem apoio do governo colonial.  
As acções caritativas evidenciaram uma forma concreta da natureza privada 
da protecção social. Elas foram e ainda são bem reais no nosso quotidiano. 
Encontramo-las, por exemplo, junto das famílias religiosas. O espírito 
caritativo, filantrópico, guia ainda muitos guineenses que se prontificam a 
ajudar os que mais necessitam, porque perderam as suas habitações, os seus 
haveres ou ainda porque carecem de meios financeiros tão necessários à 
satisfação dos encargos relativos à saúde e/ou intervenção médica, para não 
referir a compra de medicamentos… Estas são imagens sonorizadas e 
visualizadas por todos os que partilham o chão guineense. A 
indispensabilidade da caridade alheia é, por vezes, a única solução 
milagrosa para salvar vidas… 
A concepção assistencialista é dominada pelo princípio da selectividade395, 
contrariamente à concepção universalista, ancorada no Relatório 

                                                                                                                                               
critérios nacionais, o que inviabilizaria qualquer tentativa da sua universalização, mais não seja do ponto 
de vista comparativo dos indicadores de bem-estar entre as Nações.    
394 Assim sendo ela é intrínseca à pobreza e os contornos quanto à definição (relativa ou absoluta), à 
caracterização, aos elementos típicos definidores, à sua qualificação/quantificação, à unidade de análise e 
de rendimento (indivíduo ou família), etc. Sobre estes e outros assuntos, vide NAZARÉ DA COSTA 
CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 83 e ss e bibliografias citadas.    
Longe, de algum modo, de qualquer querela doutrina, a carência ou privação material pode ser causada 
por uma deficiente estruturação da família. Um exemplo estará na procriação num ambiente desfavorável. 
Entende ADAM SMITH, Inquérito sobre a natureza e as causas da Riqueza das Nações, Vol. I, pp 196-
197, que a “pobreza, embora constitua um entrave ao casamento, nem sempre o impede. E parece mesmo 
ser favorável à procriação… Mas a pobreza, embora não impeça a procriação, é extremamente 
desfavorável à criação dos filhos.” E conclui poeticamente: “A tenra planta é produzida, mas num solo 
tão frio, num clima tão rigoroso, depressa murcha e morre.” (p 197)   
395 Decorre deste princípio um papel fundamentalmente subsidiário da Segurança Social, que se diminui à 
medida que as situações de carências sociais são debeladas, através de uma melhoria do nível de vida e 
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BEVERIDGE, uma antecâmara da consagração, nos documentos jurídicos 
nacionais e internacionais, de um verdadeiro direito (universal) dos 
cidadãos à Segurança Social396.  
Por esta concepção, pretende-se proteger as situações de carência, por falta 
ou insuficiência de rendimentos pessoais. Isto é aquelas situações, cujas 
respostas não se acham no mercado de trabalho, portanto não estão 
incluídas no âmbito do exercício da actividade profissional. Deste ponto de 
vista, esta concepção nasce com um tipo de Estado: o Estado de bem-estar 
social, que procura corrigir as desigualdades sociais e redistribuir os 
rendimentos entre os seus cidadãos. Significa isso que, ao contrário do 
objectivo da substituição do rendimento, intimamente presente no salário 
social, nesta concepção domina o cidadão carente de garantir um mínimo 
de dignidade, na sua plenitude, longe de qualquer vinculação ao mercado 
laboral ou auferimento de rendimento de trabalho397.  
Este marco na história das sociedades modernas justificou o seu 
‘aparecimento’ também ligado à protecção dos mais necessitados, 
principalmente os pobres e marginalizados. Uma obra, em princípio, 
caritativa, de natureza privada, que se desenvolveu e passou a ser exercida 
por entidades públicas para colmatar as situações de exclusão social. Veja-
se, hoje, a institucionalização do rendimento mínimo em Portugal, uma 
política que atende a (extrema) insuficiência de recursos económicos das 
camadas populacionais mais necessitadas.   
O propósito de resgatar a dignidade das pessoas ou conjunto delas deu 
origem a acções públicas. Estas são impostas aos cidadãos . Não se trata de 
nenhum ideal inerente ao homem europeu. Ela radica na perspectiva legal 
de assegurar às famílias mais carenciadas um mínimo de rendimento, tendo 
em vista a elevação dos seus padrões de vida e de rendimentos. Em todas as 
economias um expediente fiscal normalmente utilizado, para efeitos de 
redistribuição398, é o imposto negativo399 sobre o rendimento, um 
                                                                                                                                               
rendimento familiar. No mesmo sentido ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 244, 246-
247.   
396 No mesmo sentido JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES 
MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 31. Vide ainda ANTÓNIO DA SILVA 
LEAL, “O direito à segurança social”, pp 347-348.   
397 Cfr. JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES 
MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 24. 
398 Tal como escrevemos noutro lugar, a nossa tese de mestrado, p 224, autor e bibliografia citados.  
Existe uma vasta literatura dedicada ao estudo da importância das instituições políticas na função 
redistributiva. Entre outros ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 244-245; 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, L’impôt négatif 
sur le revenu, Un instrument de coordination des politiques fiscales et sociales, Paris, 1974; JOSEPH A. 
PECHMAN, The rich, the poor and the taxes they pay, The Brookings Institution, Distributed by 
Harvester Press, 1986; A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social security in developed countries, pp 
81 e ss; A. B. ATKINSON and J. E. STIGLITZ, Lectures on Public Economics, especialmente pp 259 e 
ss; JOHN HILLS, Inequality and the State, pp 72-96; EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that 
is both absolute and relative because human beings are at once individual and social”, pp 7, 9-11; 
HENRY AARON, On social welfare, pp 59 e ss; A. I. OGUS  and E. M. BARENDT,  PP 10-11; JOHN 
HILLS, Inequality and the State; GORDON TULLOCK, The selected Works of Gordon Tullock, Vol. 7, 
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The Economics and Politics of wealth redistribution, Edited and with an Introduction by Charles K. 
Rowley, Liberty Fund, Inc., Indianapolis, 2005. O autor no ponto relativo ao “Income redistribution”, pp 
3 e ss, escreve, ao iniciar: “Income redistribution is one of the most important activities of the modern 
state... Although there efficiency aspects and externalities of some importance in income redistribution, 
the basic problems are nevertheless radically different…. In fact, however, the reasons for desiring 
redistribution of income are rather complicated. Furthermore, I thing that many of the programs we see in 
the real world have been organized under slogans implying one particular set of motives but are actuality 
aimed at serving another set. For this reason, it seems sensible to begin a discussion of externalities by a 
discussion of the reasons why we might want income redistribution” (p 3). Ainda do mesmo autor e obra 
“Reasons for redistribution (1983)”, pp 23-41; “Reasons for redistribution (1986)”, pp 43-70. 
399 Este tipo de imposto suscitou grande interesse e discussão nos países membros da OCDE. Mas na 
prática os resultados não foram os melhores. Na sua origem está a tentativa de conciliação do sistema 
fiscal (mormente o imposto sobre o rendimento das pessoas) com o sistema da Segurança Social (as 
prestações sociais). Trata-se de procurar determinar a correlação entre as despesas públicas e os 
objectivos sociais, a sua percentagem no PIB. Isso pressupõe que haja uma política pública que 
desenvolva estes indicadores de forma dependente. 
Na realidade existe autonomia e independência entre o sistema fiscal e o sistema de prestações sociais. 
Estas são financiadas, no caso guineense, através de quotizações sociais, as designadas contribuições 
salariais (sem prejuízo da evolução para um sistema que integra os impostos, pela sua abrangência 
subjectiva o que significa, em princípio, um maior volume de receitas públicas para esse fim). Afiguram-
se muito baixo e geram, igualmente, benefícios sociais muito reduzidos. Em outras palavras, os objectivos 
destes sistemas são diferentes, para além de funcionarem em moldes diferentes e através de 
departamentos ou entidades estatais distintos. As estruturas fiscais e sociais devem ser integradas ou 
harmonizadas. Num outro entendimento deverá integrar o sector público com o sector privado (vide a 
formulação constitucional do princípio da coexistência dos sectores de titularidade do direito de 
propriedade constante do artigo 11.º, n.º 1, terceira parte, CRGB). 
O problema que se coloca tem a ver com a relação imposto/prestações sociais. Ou seja a combinação das 
transferências sociais com os rendimentos disponíveis. Em relação aos grupos de baixo rendimentos a 
taxa marginal efectiva de imposto deve ser muito elevada à medida que se reduzem os rendimentos. Dir-
se-ia que existe uma relação inversamente proporcional, com respeito ao princípio da capacidade 
contributiva.  
Contrariamente o objectivo de conseguir atingir mais intensamente o grupo de indivíduos com 
rendimentos insuficientes para as suas necessidades, na prática, este sistema beneficia mais os grupos de 
rendimentos médio e elevado. Logo não incentiva o trabalho. Mas, ao invés, estimula a evasão fiscal. 
A progressividade do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares visa assegurar transferências 
sociais para aquelas de baixo rendimento. O benefício social será em função da situação do contribuinte e 
da sua família. Esta orientação vai no sentido da utilização do sistema fiscal para completar os 
rendimentos pessoais: a função de complemento de rendimento.  
Para isso dois requisitos devem ser preenchidos: o tipo de imposição (única sobre o rendimento das 
pessoas físicas) e tipo de taxas (progressivas), que acabam por constituir um problema do nosso sistema 
fiscal caracterizado por ser real, parcelar e progressivo. Nestas condições, como utilizar o sistema fiscal 
como complemento de rendimento, através de programas sociais? A sua vocação social muito apreciável 
na luta contra a pobreza: o efeito redistributivo. 
Aquilo que na prática administrativa dos países desenvolvidos afigura-se uma grande vantagem 
(simplicidade dos sistema), entre nós, torna-se complexa administrativa e financeiramente. A concessão 
de benefícios fiscais, desagravamentos fiscais, créditos de impostos (reembolsáveis diferentes dos não 
reembolsáveis), prestações em natura, etc, depende da capacidade da máquina administrativa (mormente a 
fiscalização e o controlo) e fiscal, onde se releva os mecanismos de compensação entre os sectores fiscal 
e social. Da parte dos cidadãos ou beneficiários das prestações sociais impõe-se um nível de informação e 
conhecimento dos direitos para efeitos da sua reivindicação.        
São utilizadas algumas técnicas, a saber: o sistema de compensação da insuficiência de rendimento ou 
«poverty-gap», incidente sobre o rendimento real inferior ao nível de rendimento de equilíbrio entre o 
imposto e o benefício ou entre o rendimento real e o rendimento determinado; sistema combinado de 
imposto e prestações sociais ou «tax credit» em função do rendimento real para combater a pobreza. 
Em ternos de programas do imposto negativo sobre o rendimento as formas são as seguintes: rendimento 
mínimo garantido ou «revenu minimum garanti»; taxa marginal de imposição ou «taux marginal 
d’imposition»; nível de rendimento de equilíbrio ou «niveau de revenu d’équilibre».    
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instrumento que melhor serve os objectivos de redistribuição de recursos 
numa sociedade.  
A compreensão das suas responsabilidades sociais permite às entidades 
públicas (mormente o Estado) introduzir numa actividade inicialmente 
privada. O agravamento das condições sociais desterrou (e hoje mais do 
que nunca desterra) para a pobreza e marginalidade um número 
significativo de indivíduos impossibilitados de gozar plenamente a 
cidadania, por razões meramente materiais. Assim e no intuito de 
minimizar as situações de privações materiais, as autoridades públicas 
prestam (um mínimo de) assistência aos seus cidadãos. Nestes termos 
existirá equivalência entre a assistência minimalista e protecção social, 
porquanto apenas os que dela carece são abrangidos400.  
A aquisição de novas políticas sociais em vários países está a transformar, 
gradualmente, o modelo universalista no modelo assistencialista, recortado 
em termos de prova de meios ou condição de recursos (“means-tested”) 
como teste de apuramento da capacidade de satisfação de necessidades 
económicas e sociais401. Este teste depende da capacidade orçamental: a 
tributação óptima, pois que o financiamento das acções públicas é 
assegurado pelo sistema fiscal. Nesses termos se questiona a concepção 
universalista ancorada, em grande parte, no rendimento do sistema fiscal. A 
incapacidade ou melhor as limitações orçamentais não são compatíveis 

                                                                                                                                               
Algumas questões técnicas devem ser satisfeitas como requisitos do funcionamento do sistema. A 
definição da unidade familiar, a relação entre o rendimento (montante) e a composição da família, o 
regime dos rendimentos, o sistema de taxa, entre outras.  
No plano institucional devem ser avaliados os custos administrativos e financeiros relativos aos serviços 
centrais e locais; os custos de regulação (harmonização dos sistemas fiscais e sociais), incluindo, no caso 
das economias integradas, o questionamento da harmonização das políticas fiscais e sociais); os custos 
das transferências sociais.  
Para uma análise mais completa e desenvolvida cfr. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, L’impôt négatif sur le revenu, Un instrument de coordination 
des politiques fiscales et sociales, Paris, 1974. A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social security in 
developed countries, passim; EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that is both absolute and 
relative because human beings are at once individual and social”, passim; HENRY AARON, On social 
welfare, passim, E “Why is Welfare so Hard to Reform”, in Staff Paper, Brookings Institution, 1973; A. I. 
OGUS  and E. M. BARENDT,  The law of social security, passim; JOSEPH A. PECHMAN, The rich, 
the poor and the taxes they pay, especialmente pp 169 e ss. 
Também GORDON TULLOCK, “Objectives of income redistribution”, Vol. 7, The Economics and 
Politics of wealth redistribution, pp 71-85. Manifesta a sua posição nesta material, ao escrever a páginas 
71: “I am not particularly in favour of income redistribution. I feel that some aid should be given to the 
poor, but clearly my position is not that of the average intellectual.” 
E acrescenta: “I am, however, a positive economist and am willing to advise other people on how to 
achieve their goals. In particular, since a great many people talk about various redistribution objectives, 
and since the demand-revealing process permits much more precise adjustment of governmental 
behaviour to desires of the citizenry, it should be possible to achieve whatever goals are desired in the 
area of income redistribution much more precisely with the demand-revealing process than with other 
methods.” 
400 ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 244. Também NAZARÉ DA COSTA 
CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 53.    
401 No mesmo sentido ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 245. Também NAZARÉ DA 
COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 53 
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com a (quase) miséria grave em que vive a maioria da população 
guineense, sem qualquer actividade económica lucrativa.   
 
O expediente que se traduz na isenção de imposto tem em vista a 
manutenção de rendimento das classes mais desfavorecidas e utiliza a 
“técnica da condição de recursos”402 (itálico no original). Nestes termos, o 
imposto negativo funciona inversamente ao aumento do rendimento e nível 
de vida das famílias403, na medida em que perde sentido e significado, 
enquanto instrumento de redução da pobreza e integração no mercado 
laboral. Ao permitir que cada um em particular e as famílias em geral se 
interessam em aumentar os seus rendimentos incentiva o trabalho. Nisso se 
baseia a sua aplicação como complemento do salário mínimo, que atende 
uma preocupação moderna e actual, não intrínseca à concepção clássica 
que está na sua origem404. 
As prestações da assistência social, em que se traduzem os benefícios da 
concepção assistencialista da protecção social pública, são integradas no 
regime não contributivo. Mas nem por isso elas deixam de configurar um 
direito geral405, que tem de ser equacionado à luz da definição da carência 
económica e sua quantificação, dependendo essencialmente das 
capacidades nacionais de produção da riqueza.   
A formulação da concepção assistencialista pode ser reconduzida à ideia 
da cidadania preexistente, por não pressupor, ambas, nenhuma vinculação 
laboral e contribuição prévia derivada do trabalho manual ou intelectual, no 
sentido clássico do termo. Não obstante a aproximação entre estas 
realidades, facto relevante reside na sua abrangência subjectiva limitada, 
pela sua actuação junto de uma população carente de rendimento, 
mormente as famílias.  
A técnica da assistência social pública facilita a expansão da protecção 
social a um universo subjectivo e situações objectivas não cobertos pela 
técnica do seguro social, adequado à situação do trabalhador. Mas, apesar 
de tudo, ainda revela-se pouca ambiciosa relativamente à abrangência 
universal e ilimitada que preside a cidadania preexistente, enquadrável na 
concepção universalista. (Aliás, o núcleo ou recorte subjectivo desta 
concepção integra o daquela.) Nela a protecção da cidadania não é 
                                                 
402 Trata-se de uma técnica que permite a avaliação da carência, o grau de necessidade e de dependência 
do interessado na concessão de rendimento mínimo. ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, 
p 245. 
403 Cfr. ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 244-245. Igualmente A. B. ATKINSON 
and JOHN HILLS, Social security in developed countries, pp 95 e ss. 
404 No mesmo sentido vide ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 245; A. B. ATKINSON 
and JOHN HILLS, Social security in developed countries, pp 102 e ss. 
Em resultado disso criam-se dificuldades na conciliação dos dois regimes: o contributivo e o não 
contributivo. 
405 Tal como expressa ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 245, que assiste a todas 
pessoas “com menores recursos ou mais encargos permanentes, independentemente da causa ou do risco 
que origina tais situações, o que significa a não aplicação do princípio da causalidade.” 
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incompatível com o estabelecimento de critérios definidores da situação de 
carência e sua quantificação406.  
Por outro lado, a concepção assistencialista identifica-se, também, com as 
acções sociais religiosas, nas suas diversas manifestações que caracterizam, 
hoje, tal como no passado, o serviço e a ajuda ao próximo, aquele que 
necessita. As confissões religiosas têm em comum o voluntariado 
desinteressado que procura, dentro dos seus limites, a integração social dos 
mais pobres ou necessitados, através de ajudas materiais, monetárias e 
espirituais, incluindo a instrução, o ensino, a educação, a saúde, o 
alojamento, a habitação, entre outras.  
O voluntariado individual ou institucional afigura-se, entre nós, um meio 
de suprimento de muitas carências. Disso são exemplos a instituição caritas 
diocesana e a caritas internacional. Através das acções caritativas muitas 
vidas foram poupadas e muitas outras encontram alento e força para 
sobreviver e lutar. A rijeza da realidade guineense converge para o 
despertar de muitas consciências quanto à dramática situação de vida que 
flagela tantas ‘almas inocentes’, furtadas de usufruto dos frutos da 
civilização moderna.   
Com a Revolução Industrial407, no século XIX, sob os impulsos do 
individualismo e do liberalismo, agravaram os riscos sociais dos 
trabalhadores em geral, que se vêem confrontados com a necessidade de se 
lidarem com as maquinarias, no seu quotidiano. O êxodo do campo para as 
cidades, a procura de melhores condições de vida, desenvolveu o mercado 
de trabalho, e, por conseguinte, ocasionou um maior número de acidentes 
de trabalho, com maior ou menor gravidade. Iniciava-se uma época de 
tensões sociais408 que se prolonga na actualidade.  
Em virtude disso, as organizações de trabalhadores sentiram-se na 
necessidade de institucionalizar respostas aos novos desafios da economia. 
Surgem, assim, as associações de socorros mútuos, para dar respostas aos 
riscos sociais conexos com as suas actividades. Estas associações, de 
natureza privada, revelaram-se importantes na cobertura de riscos não 
cobertos pelo mercado de seguros. 
Essa cobertura tinha na sua base as contribuições dos trabalhadores para 
precaverem contra as eventualidades do mundo laboral, através de uma 
                                                 
406 Em sentido algo próximo ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 244. 
407 As sociedades tradicionais, sem contacto com as máquinas, mas nem por imunes aos riscos sociais. 
Basta pensar que o sector primário da economia, restrito às actividades agrícolas, onde também se dedica 
às actividades recolectoras, é potencialmente perigoso para os próprios homens. A agressividade da 
própria natureza e a frequente exposição aos animais selvagens e objectos cortantes demonstram quanto 
risco se projectam nos homens dos campos.   
Sem embargo, com o desenvolvimento da actividade económica nasceram as pequenas indústrias 
(sobretudo de transformação de matérias-primas) e logo a necessidade de uma maior protecção social, 
como acontecera na Europa industrializada. A Revolução Industrial, não estando na origem dos riscos 
sociais, ela constitui, contudo, um momento importante e decisivo para a sua internacionalização. 
408 Sobre o assunto, vide, entre outros, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança 
Social, pp 51-52. 
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parte dos salários condicionada ao pagamento das quotizações sociais. Ela 
baseava num simples modelo tipicamente concebido para dar respostas às 
específicas condições dos trabalhadores, sobretudo manuais, dependentes, 
no intuito de garantirem uma compensação, caso ocorresse uma das 
eventualidades.   
Considerando as limitações deste modelo de cobertura de riscos dos 
trabalhadores, cedo se deu conta da vantagem de técnicas específicas, 
consubstanciando seguro social, uma contribuição do Chanceler 
BISMARK. Assim, a legislação alemã, pioneira nesta matéria, previu e 
regulamentou o seguro de doença, da invalidez e de acidente de trabalho, 
para conferir cobertura as situações que diminuem a capacidade produtiva 
do trabalhador.  
Nessa perspectiva, desenvolveram-se as características de obrigatoriedade 
de inscrição e de seguro do trabalhador – por via da contribuição conjunta 
do trabalhador e empregador, em função do rendimento auferido por 
aquele. Por isso a designação de contribuição salarial409, uma condição da 
qualidade de beneficiário da cobertura de riscos sociais. Este sistema tem a 
vantagem de obrigar a partilha de encargos entre o trabalhador e o 
empregador. Um aspecto que distingue qualitativamente a época das 
mutualidades, constituídas essencialmente por trabalhadores e financiadas 
apenas com as suas contribuições. 
 
Este modelo de protecção social muito vulgarizado no passado colonial, 
ainda hoje presente, encontra a sua alavanca nas aspirações bismarkianas. 
Na sua origem a organização e estruturação do sistema exclusivamente 
pensado para o trabalhador e sua família permanece ainda como uma 
característica indelével da nossa protecção social. Uma das principais 
missões do INPS, enquanto instituição pública, centra-se na gestão dos 
riscos sociais dos trabalhadores. 

                                                 
409 Sendo a contribuição paga em regime de comparticipação do trabalhador e da entidade patronal, 
sugere que o regime de financiamento da concepção laboralista da Segurança Social segue o princípio da 
co-responsabilidade social, atendendo, para mais, a subvenção do Estado. Este facto distancia esta 
concepção da concepção universalista, nomeadamente, por nela não se verificar a responsabilização 
individual e o beneficiário não se sente obrigado a esforçar-se pela sua própria protecção social. O seu 
reflexo na sociedade está patente na cultura de dependência que cria nas pessoas e o sentimento de que 
têm direito a serem assistidos por outros, conforme assinala ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança 
Social, p 237, e NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 52. 
É evidente que a tradição guineense está marcada por um sentimento de que cada membro da família tem 
direito a ser assistido pelos restantes, independentemente da sua capacidade física e/ou psíquica de 
produzir e garantir o seu sustento. Contudo, o mesmo sentimento não se compadece com comportamentos 
negligentes daqueles que procuram, no dia-a-dia, viver à custa de sacrifícios alheios. Aliás, sendo ela 
dotada de uma organização estratificada em idades, cada grupo de indivíduos procura produzir maiores 
rendimentos. Isso gera competições não só no seio dos grupos como também entre os seus membros e na 
sociedade em geral.  
Sobre a concepção laboralista vide ainda ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “O direito à segurança social”, 
pp 349-355.  
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Nesses termos, a concepção laboralista que despontava com a proposta 
bismarkiana visava desempenhar uma importante função entre os 
trabalhadores, pela contribuição e respectiva protecção que dela deriva, a 
função comutativa, no concernente à garantida de rendimentos sempre que 
ocorra eventos que limitam as suas capacidades de produção ou aumentam 
os seus encargos pessoais e familiares, caso em que beneficiariam de 
rendimentos de substituição410.   
Assim, para melhor reflectir as necessidades da sua criação o sistema 
previdencial assenta em determinados vectores. Desde logo, a vinculação 
laboral, a inscrição obrigatória e a contribuição individual revelam-se, entre 
outras, características particulares da concepção laboralista411 da 
Segurança Social, fulcrais na atribuição do estatuto de beneficiário do 
sistema público contributivo de protecção social.  
Deste facto discorre uma correspondência, nesta concepção, entre a 
contribuição prévia e os benefícios sociais dela derivados, um elemento que 
permite depreender a influência do desempenho económico e da 
capacidade individual de gerar rendimentos no bem-estar social dos 
beneficiários. Por outras palavras, a capacidade nacional e individual de 
criar rendimentos susceptíveis de integrarem a comparticipação do 
trabalhador e do empregador (bem como a transferência do orçamento 
público!) determina o nível de prestações sociais fornecidas pelo sistema 
em substituição dos salários não auferidos pelos trabalhadores412. 
Assim sendo, o modelo de financiamento compatível com esta concepção 
alvitra uma repartição de encargos necessários à cobertura das despesas 
geradas pelos próprios trabalhadores na sua actividade de criação de 
riquezas. Dito de outro modo os trabalhadores são obrigados a 
(co)financiarem os riscos inerentes à manutenção das suas próprias forças 
produtivas. E esta depende das capacidades nacionais de produzir e 
distribuir rendimentos pelos diferentes factores de produção. 
 
Em muitas sociedades e civilizações, como as europeias, as tensões sociais 
constituem premissas de separação entre a classe burguesa e o campesinato. 
Nelas o progresso e o desenvolvimento económico e social opõem 
sobretudo os ricos aos pobres; os abastados aos famélicos. Ao contrário, a 
composição da estrutura social guineense não assenta em nenhuma 
burguesia. Ela é dominada por uma relação familiar, entre grupos tribais e 
                                                 
410 Sobre a função comutativa e a de substituição de rendimentos, no domínio da concepção laboralista, 
cfr. entre outros, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 52. 
411 Para uma abordagem mais desenvolvida desta concepção vide, entre outros, ANTÓNIO DA SILVA 
LEAL, “O direito à segurança social”, pp 349-351; 364-367; FERNANDO MAIA, O financiamento da 
Segurança Social em Portugal, pp 1 e ss; ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 233-239; 
Crise e Reforma da Segurança Social, pp 33-35; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da 
Segurança Social, pp 51-52. 
412 No mesmo sentido ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 234; Crise e Reforma da 
Segurança Social, p 33. 
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étnicos, com laços marcadamente solidários. Esta solidariedade verifica-se 
mais no trabalho comum da terra, a principal fonte de rendimento. Estes 
traços, presentemente, estão em constante mutação, mas não o suficiente 
para desmentir o que se disse anteriormente. A procura de uma 
estratificação social é, assim, perspectivada entre o campo e a cidade, em 
busca da urbanização e de modelos de vida próximos das sociedades 
ocidentais, onde vigoram a autonomia e a liberdade individuais. Nas nossas 
sociedades as tensões sociais não são obras do progresso técnico e 
científico. Elas opõem as ‘afinidades’ tribais e étnicas; os que gravitam em 
torno do poder e os que dele estão afastados; a classe política/governativa e 
castrense, numa permanente tensão que tendencialmente se agudiza e tarda 
a desaparecer.  
Devido às suas particularidades sociais e culturais, na Guiné-Bissau, essas 
lutas anormais nas democracias modernas influenciam negativamente a 
protecção social, sobretudo na sua missão principal, que consiste numa 
busca constante de melhorar os padrões de vida de todos os cidadãos em 
geral, independentemente das suas qualidades pessoais e posses 
económicas.  
 
Sugerem estas linhas que o mosaico guineense em geral é diferente do 
mosaico europeu na sua ossatura interna, bem como nos seus problemas 
específicos. Entre eles existem diferenças qualitativas intrínsecas a cada 
sociedade. Nesta perspectiva parece que a justificação e os objectivos do 
sistema de protecção social deve seguir esta mesma lógica. A Europa em 
geral concebeu um sistema na perspectiva de um instrumento de atenuação 
das desigualdades reais entre os grupos sociais, em virtude das lutas sociais 
pela posse da riqueza. Na Guiné-Bissau, ao invés, o sistema deve adequar-
se aos objectivos de vencer os atrasos estruturais e as dificuldades 
conjunturais que perpetuam indefinidamente a miséria e a pobreza, sinais, 
entre outros, de um passado colonial excluídor dos nativos, relegados a 
trabalhos de cultivo da terra, e de um presente de lutas pelo controle do 
poder político e militar, que muito constrangem a sociedade e a economia.  
E, para isso, as principais preocupações é a coesão e a solidariedade 
individual e colectiva. Sugere isso o retorno aos valores seculares das 
tradições guineenses numa combinação com a solidariedade internacional.  
 
Sem embargo das grandes diferenças que separam a sociedade tradicional 
da sociedade colonial, o sistema de Segurança Social Guineense foi 
fortemente influenciado na sua ossatura formal, menos no seu aspecto 
material. Tal como no passado colonial, ele está alicerçado em bases, 
principalmente, destinadas à cobertura de riscos sociais de uma categoria 
de pessoas, os trabalhadores e suas famílias. Sem embargo de, por 
legislações específicas, o núcleo subjectivo de beneficiários do sistema, ser 
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alargado, com a cobertura dos riscos sociais dos combatentes da liberdade 
da Pátria e sua família.  
Ou seja a perspectiva nacional faz depender essa cobertura aos padrões da 
economia, dependentes da sua capacidade criadora de emprego, das 
qualificações técnico-profissionais dos indivíduos, da poupança privada e 
sobretudo dos incentivos públicos á actividade económica criadora de 
riqueza, sem a qual não é garantida nenhuma cobertura de riscos sociais 
relacionados com estes e outros grupos específicos de cidadãos.  
 
A manutenção da influência europeia foi confirmada recentemente no ano 
de 2007, com a (tentativa de) extensão de protecção social a todos os 
cidadãos, como decorre da Lei de Enquadramento da Protecção Social, 
aprovada pela Lei n.º 4/2007, que estará na origem da atribuição de 
“pensões sociais” aos deficientes, sob a responsabilidade da Direcção-
Geral da Solidariedade Social, Família e Luta contra a pobreza do 
Ministério com o mesmo nome. Estas pensões, sem contrapartida, são 
discricionariamente estabelecidas e a sua lógica não está baseada em 
nenhuma equidade geracional, mas sim no sistema de solidariedade 
nacional. 
A opção por um sistema mitigado que acolhe as preocupações de protecção 
social de um determinado grupo de pessoas (os trabalhadores) e de 
assistência aos cidadãos, sobretudo os mais desfavorecidos, onde se 
incluem, principalmente, os combatentes da liberdade da Pátria e a família 
em geral, evolui, na actualidade, rumo à universalização da cobertura das 
situações de carências generalizadas. A que se acresce a institucionalização 
do regime complementar do regime obrigatório da protecção social.  
Como se verá, essa mitigação do sistema de protecção social público dá-se 
em relação à concepção laboralista e assistencialista, onde o estatuto de 
beneficiário se obtém por via da contribuição prévia do trabalhador e da 
participação activa na luta de libertação nacional e independência política 
do país e consequente emancipação e autonomia do povo guineense do 
jugo colonial português, e situações de carência generalizada. Sem 
embargo da (tentativa) de proposta da sua universalização. 
Noutra formulação, a ideia da socialização dos riscos sociais está presente 
na génese dos sistemas de Segurança Social, como bem revelam a 
instituição solidariedade intra família, as associações mutualistas e os 
contratos de seguros, tudo em ordem a reparação dos danos sociais numa 
base de solidariedade nacional (e também internacional413). Decorre disso 

                                                 
413 Numa apreciação mais abrangente, a assunção directa de encargos específicos que visam cobrir as 
situações de carências generalizadas, a nível internacional, ou mundial, por parte dos Estados, das 
empresas privadas e das organizações de cariz internacional, pode ser interpretada com uma manifestação 
da solidariedade internacional. Vejam-se os casos de alterações climáticas e os seus efeitos. De igual 
modo a disponibilização de verbas para a investigação de doenças como cancro ou VIH/SIDA.  
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que esta ideia provocou uma mudança na acção do Estado: chamado a 
intervir para cobrir as situações de eventualidades sociais que torna a 
sociedade mais vulnerável e exposta às situações de carências, com 
projecções nas condições sociais e económicas dos indivíduos e suas 
famílias.  
Essa intervenção pública situa-se a dois níveis: um nível meramente 
legislativo e outro meramente administrativo, tendo como substância a 
tutela da sociedade em geral. Assim, a alteração da filosofia da Segurança 
Social, no sentido de abandonar parcialmente a vinculação do benefício do 
sistema a contribuição anterior, em sua vez o requisito da qualidade de 
trabalhador e do cidadão, credores das prestações devidas pelo Estado e 
suas instituições, sem prejuízo da possibilidade de reforço da protecção 
social por parte daquele através do regime complementar.      
Atendendo ao passado colonial, a ossatura formal da Segurança Social 
Guineense está dominada por preocupações típicas das sociedades 
organizadas em mercados formais, determinantes das relações sociais 
estratificadas, em que as diferentes classes são portadoras de interesses 
divergentes ou conflituantes. Mas, nem por isso não se encontram pontos 
de contactos que evidenciam aproximação dos matizes sociais tradicionais 
e coloniais, sem embargo da diferença em termos organizacionais, de 
origem tradicional ou voluntária e de origem legal ou imposta, e em termos 
dos seus instrumentos.  
Não obstante a tudo isso, nota-se, de facto, que ambas as sociedades 
partilham características modernamente concebidas como diferenciadoras 
das concepções de Segurança Social de tipo europeu.    
 
Entre as influências hodiernas está a problemática da privatização do 
sistema público da protecção social, como se verá, que pode ser entendida 
como abandono do poder público da sua função de protecção aos cidadãos 
em geral, e sua substituição pelos indivíduos ou grupo de indivíduos, o que 
abre caminho ao mercado de seguro privado, a admissão do sector privado 
em matéria da organização, funcionamento e gestão do sistema, mormente 
no domínio da doença ou ainda a transferência parcial ou total, para a 
esfera privada, da cobertura dos riscos sociais. Esta perspectiva limita o 

                                                                                                                                               
Entre nós foi aprovada uma legislação que visa lutar e combater todas as formas de estigmatização e 
exclusão das pessoas doentes com VIH/SIDA. A Lei n.º 5/2007, de 10 de Setembro, denominada Lei de 
Prevenção, Tratamento e Controle do VIH/SIDA, publicada no BO n.º 37, da mesma data, enquadra-se na 
estratégia nacional que visa responder aos desafios da Declaração de Engajamento sobre o VIH/SIDA, 
adoptada pela XXVI Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 2001, 
reafirmada pela Declaração dos Chefes dos Estados Africanos nas cimeiras de Abuja e Adis Abeba.    
Igualmente, mas num prisma diferente, a crise financeira internacional e a mobilização dos governos dos 
países desenvolvidos para a combater, simboliza a congregação de esforços da comunidade internacional 
para revitalizar as economias e dar um novo alento aos trabalhadores e suas famílias(?), fortemente 
ameaçadas por riscos de perda de postos de trabalho e de fontes de rendimentos.  
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regime público ao fornecimento de assistência aos mais necessitados e 
colide com uma realidade social carente de solidariedade privada e pública.  
A importação para a realidade nacional do fenómeno privatização 
justificado, na Europa, pela necessidade da limitação das despesas públicas, 
desenvolvimento da concorrência e eficácia dos serviços concernentes e 
uma maior responsabilidade individual na cobertura dos próprios riscos 
sociais constitui uma tentativa de adulteração dos pilares em que assenta a 
existência da sociedade guineense, a solidariedade. 
 
 
 
 
 
 
Secção III. As influências do modelo de protecção social da África 
Ocidental na Segurança Social Guineense: os casos da Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental e da União Económica e 
Monetária Oeste Africana 
 
A Grande Depressão dos anos trinta do século XX414 deixou marcas na 
memória das sociedades modernas. Sobretudo dela relevou uma questão 
principal, na agenda dos governantes, em matéria da liberdade da escolha 
política, centrada na melhor forma de intervenção para reduzir o 
desemprego, relançar o desenvolvimento económico e crescimento 
económico, limitar a inflação e reduzir as desigualdades sociais. Numa 
primeira abordagem estes problemas foram objectos de tratamento nacional 
e, numa segunda, por via de cooperação entre os diferentes Estados. 
 
Os finais dos anos cinquenta do século passado foram marcados por um 
processo de independência das então colónias ocupadas por potências 
coloniais. Este primórdio do processo de emancipação dos povos africanos 
fica marcado por um misto de tentativas de respostas, quer isoladas quer 
conjugadas, mesmo a nível das Nações Unidas, como se pode observar pelo 
Segundo Decénio desta Organização para o desenvolvimento. Os anos 
sessenta e setenta do mesmo século revelaram-se não satisfatórios para as 
economias africanas, porquanto o período de crescimento iniciado foi 
anulado pela sua moderação, confirmada posteriormente nos anos oitenta. 
Nessa linha a preocupação com as situações de pobreza e de 
vulnerabilidade das populações das sociedades africanas415. 
                                                 
414 Encarada por PAUL KRUGMAN, O regresso da economia da depressão e a crise actual, p 9, “como 
uma tragédia injustificada e desnecessária.” 
415 Nesta linha os programas de política de protecção social e a particular atenção dada a assistência 
social, por ser aquela que mais directamente influi com a pobreza, sem contar com outras formas, como a 
segurança social e a regulação do mercado de trabalhos.  
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As economias africanas em geral são dominantemente caracterizadas de 
subdesenvolvidas e viradas para o exterior, em parte, resultado do passado 
colonial, que, no presente, se manteve no essencial, por questões restritas a 
medidas políticas que provocassem nelas alterações substanciais. A 
incapacidade de provocar alterações nas políticas nacionais é manifesta em 
todos os sectores de actividade económica. Uma delas está na manutenção 
das monoculturas coloniais (de café, cacau, chá, mancara, algodão, …) – 
presentemente, no caso da Guiné-Bissau, da castanha de caju – e a 
consequência da perpetuação da dependência ao exterior.  
A persistência de resultados negativos indiciava fortes sinais de procura de 
melhores alternativas para todos os sectores das economias africanas, a 
começar pela agricultura. Uma melhor performance dos indicadores 
internos e externos da economia configurava a principal preocupação dos 
governantes africanos e mundiais. E, para isso, não faltaram acções 
conjuntas no plano continental, como sobejamente ficou explanado, 
durante as décadas de oitenta e noventa, marcadas essencialmente pela 
mobilização internacional pela causa africana.  
 
As dinâmicas económicas no conjunto das economias integradas são 
conciliáveis com o objectivo da resolução de problemas sociais, que se 
assemelham em todas os Estados membros, dotados de economias rurais, 
mais ou menos conjugadas com indústrias, em que o sector agrícola tem 
um peso muito significativo no cômputo do produto interno. Pelo que a 
integração económica deve privilegiar a complementaridade neste sector, a 
coordenação das pesquisas agrárias, o financiamento de estudos 
prospectivos de mercado sub-regional, o desenvolvimento do sistema de 
informação sobre os mercados e a coordenação de investimentos 
transversais ao sector agro-silvo-pastoril. Sem contar com os aspectos 
institucionais e de estabilidade na zona. 
Com efeito, a debelação dos persistentes problemas de índole produtivo, 
mesmo que em ritmos diferenciados, depende da política económica e do 
nível de estabilidade política e governativa (até mesmo militar) de cada um 
dos Estados. A modernização das economias nacionais tem subjacentes 
preocupações relativas à competitividade dentro da organização e desta no 
seu conjunto com o exterior.   
Denotando diferentes patamares de desenvolvimento das suas economias, a 
integração económica permite traçar estratégias que permitam adoptar 
dinâmicas no seio das economias integradas. Adoptam-se políticas 

                                                                                                                                               
Sobre o assunto vide para mais desenvolvimentos ARMANDO BARRIENTOS, “Social protection and 
poverty”, especialmente 4. Trends and key issues in social protection n developing countries, pp 10-20. 
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económicas comuns para diferentes sectores e actividade económicas. É o 
problema da coordenação416 ou da harmonização.  
Lembre-se que a parte ocidental africana, integrada na África ao sul do 
Sahara, é uma das regiões do globo duramente afectada por desequilíbrios 
macroeconómicos que conduziram, nos anos oitenta, a reformas estruturais 
das suas economias, financiadas pelas organizações financeiras de cariz 
neo-liberal, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, através 
dos programas de estabilização económica e de ajustamento estrutural. 
Estes visavam essencialmente o desengajamento dos Estados enquanto 
motor da economia e a promoção dos sectores privados e associativos. 
Consequência disso, para o que nos interessa, é o progressivo retraimento 
das políticas públicas quanto à produção e financiamento de bens de saúde, 
para dar lugar a política de responsabilização das populações na 
configuração e computação das suas necessidades nesse domínio. 
 
A problemática da inserção das economias africanas na economia global 
pressupõe que foram superados os seus desequilíbrios estruturais que estão 
na base do atraso da África em geral. A perspectiva de recuperação 
económica e de desenvolvimento acelerado a longo prazo das economias 
africanas estão compactas, em termos de vias a seguir, em dois documentos 
estratégicos, o Plano de Lagos e o Programa de acção das Nações Unidas, 
paralelamente às reformas políticas. 
 
Estas duas perspectivas, a económica e a política, pareciam cruciais para o 
melhoramento do ambiente económico internacional. A normalização dos 
sectores particulares ou mais genericamente a racionalização da gestão da 
economia – rectius sensu reforma das empresas públicas, redução do défice 
orçamental e promoção da competitividade económica –, era tida como 
principal esforço no sentido da correcção dos desequilíbrios estruturais 
críticos das economias africanas417.  

                                                 
416 Considerada, para o efeito, por BELA BALASSA, Teoria da integração económica, p 406, “(…) como 
uma renúncia parcial à soberania” não obstante “(…) isto não é equivalente à criação de uma autoridade 
supranacional, uma vez que os Estados conservariam a sua liberdade de acção sobre vastos campos da 
actividade económica.” E relação à coordenação das políticas económicas na então CEE. 
Vide também PS.F.R. MATHIJSEN, Introdução ao Direito Comunitário, (Título original: A guide to 
European Community Law), Coordenação de M. Carlos Lopes Porto, Tradução de José Manuel Caseiro 
Alves, Ricardo Veiga Ferrão e António Robalo Cordeiro, Editora Jurídica, Coimbra Editora, Limitada, 
1991, p 352.  
417 Os objectivos preconizados pelo Programa de acção das Nações Unidas eram os seguintes: 
investimento público no sector agrícola fixado em 25%, liberalização dos preços, incentivos aos 
camponeses a melhorar a produção mediante a redistribuição de receitas de exportação, reforma agrária, 
melhoria dos circuitos internos de distribuição, melhoria dos mecanismos de financiamento e 
intensificação da utilização das terras pela promoção da diversificação das culturas. Por outro lado a 
perspectiva do estímulo à produção industrial pela reorganização das unidades situadas no sector da 
agricultura e à importação de bens e equipamentos necessários à actividade nesse sector, reforma do 
sistema fiscal, liberalização do código de investimento, acesso a investimento sem garantias aos pequenos 
industriais rurais,…  
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Entretanto, a agressividade da natureza (a ameaça confirmada da seca e 
desertificação, sobretudo na região sahaeliana) e a contracção da procura 
dos produtos de base, entre outros, abrandaram o crescimento económico e 
a performance global já de si medíocre, não obstante uma melhoria na taxa 
média de crescimento.     
O ambiente económico internacional marcado sobretudo pela adopção do 
Programa de acção das Nações Unidas não foi suficiente para aliviar a 
África de múltiplas dificuldades, apesar dos esforços empreendidos, 
também, internamente. Para isso contribuíram, em conjunto, a deterioração 
dos termos de troca, a insuficiência do fluxo de capitais estrangeiro, a 
redução da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, as limitações das condições 
da Facilidade de Ajustamento Estrutural e da Facilidade de Ajustamento 
Estrutural Reforçado do FMI. 
Nem as acções isoladas ou conjugadas da comunidade internacional em 
geral foram suficientes. Citam-se os exemplos da intervenção do BAD, dos 
fluxos de ajudas concessionais das ONG’s internacionais, das iniciativas de 
governos de transformação em donativos as dívidas de alguns Estados 
africanos, do reescalonamento de reembolsos dos empréstimos no quadro 
do Clube de Paris418.   
Em suma, de tudo quanto precede, não obstante todos os esforços no 
sentido da integração na economia global, os finais do último século não 
foram favoráveis ao desenvolvimento da África e da sua economia. E o 
caminho a seguir é o aprofundamento da reforma: uma melhor gestão da 
economia e a reestruturação ou transformação do sector produtivo. 
 
O fenómeno da globalização, mundialização ou internacionalização das 
economias nacionais traduziu-se, à escala regional, sobretudo, na criação 
de entidades supra-estatais ou supranacionais que procuram, por via da 
interdependência e da interpenetração das diferentes economias nacionais, 
a criação de único espaço económico de âmbito mais alargado419, 
cimentando a autonomia colectiva de que falava JOÃO ESTÊVÃO420.   

                                                                                                                                               
No plano social a valorização dos recursos humanos seria uma aposta factível através da alfabetização dos 
adultos, adaptação dos ensinos secundário e superior às prioridades do desenvolvimento e extensão da 
formação técnica e profissional a um universo considerável dos cidadãos. Estes esforços, como se disse, 
são restringidos por questões políticas e sócio-económicas determinantes da emigração da mão-de-obra 
qualificada. 
Sobre o assunto, vide, entre outros, ADEBAYO ADEDEJI, “La situation économique de l’Afrique: vers 
une reprise?”, in L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches de l’IFRI, Revue trimestrielle, 
publiée par l’Institut Française des Relations Internationales, 53e. année, n.º 3, 1988, pp 621 e ss.  
418 Cfr. para mais desenvolvimentos ADEBAYO ADEDEJI, “La situation économique de l’Afrique: vers 
une reprise?”, pp 634 e ss.  
419 JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, p 183, 
apresente como requisitos da integração económica: a identidade de valores sócio-culturais e políticas; a 
interdependência das economias e a partilha de uma mesma visão de desenvolvimento. À esta luz entende 
o autor que a “razão principal da falência dos projectos de integração económica em África é a ausência 
de grande parte desses requisitos: não existe uma perspectiva comum de desenvolvimento, a 
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Trata-se do resultado de alterações na concepção de uma economia 
fechada, centrada nas estratégias nacionais de substituição de importações, 
o mesmo é dizer de protecção do mercado interno da concorrência 
estrangeira. Esta protecção consistia na produção interna de produtos 
importados421. Ultrapassada esta fase, a ambição da abertura das economias 
nacionais torna-se evidente e muito propalada. Ela estende-se em geral a 
todas as partes do globo, na tentativa de procurar potencializar as vantagens 
comparativas de cada uma das economias e aproveitar os instrumentos e 
mecanismos comuns, com vista à debelar os desníveis de desenvolvimento 
que os separa e criar melhores condições de vidas para as populações.  
 
No plano teórico, a integração económica regional constitui uma etapa de 
desenvolvimento e a sua política uma forma de promoção da política de 
desenvolvimento e crescimento económicos. Nesses termos, o processo 
coordenado das economias integradas afigura-se como uma forma mais 
complexa de condução das decisões económicas no seio das economias 
nacionais que se integram. Nesta perspectiva, o mercado comum constitui 
uma oportunidade para o desenvolvimento dos diferentes sectores das 
economias em desenvolvimento, uma vez que se considera ou se reconhece 
que um dos principais factores responsáveis pela baixa eficácia de 
investimentos nessas mesmas economias está na reduzida dimensão dos 
mercados locais422.  
Ora, a integração económica regional pode equivaler, portanto, a 
constituição de um mercado único, capaz, em termos dimensionais, de 
ampliar, continuamente, a capacidade de agregação de valor sobre a 
produção, incluindo a capacidade de absorção regional. Numa palavra 
poder-se-á traduzir essas ideias no seguinte: o processo de integração das 
economias regionais, por etapas e metas parciais, realizáveis423, visa a 
superação das barreiras do subdesenvolvimento, por via da ampliação da 
produção (de bens de capital e bens intermediários), das possibilidades do 
emprego e do rendimento, não obstante a parte Ocidental de África ser 
dominada, sobretudo, pela produção agrícola que ocupa a maior parte da 
população. 
 

                                                                                                                                               
interdependência das economias é, em muitos casos, praticamente nula e a identidade de valores políticos 
é impossibilitada pela instabilidade e mesmo, algumas vezes, “ilegitimidade” de poder.”  
420 JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, p 183. 
421 No mesmo sentido vide JACQUES LECAILLON, Introduction General à obra PROBLÈMES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, pp 20-21.   
422 O conjunto de Estados que compõe a UEMOA representa um mercado potencial avaliado em cerca de 
88 milhões de consumidores, cobrindo uma área territorial de aproximadamente 3.5 milhões de 
quilómetros quadrados; enquanto a CEDEAO, mais extensa em termos territoriais e populacionais, abriga 
uma população de cerca de duzentos milhões, dentro de uma superfície de 5 milhões de quilómetros 
quadrados.    
423 Vide os artigos 3.º, n.º 2 do Tratado da CEDEAO e 76.º do Tratado da UEMOA, respectivamente. 
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A existência de um mercado nacional constitui factor primordial da 
integração das economias no mercado integrado a nível regional. Este, por 
sua vez, determina a inserção e participação das economias nacionais no 
contexto da mundialização ou globalização das economias. Por outras 
palavras a integração económica a nível global não se consegue sem que 
sejam esgotadas duas etapas de construção do mercado: a nacionalização e 
a regionalização das economias domésticas, respectivamente o mercado 
interno e o mercado regional, processos através dos quais se atenuam e 
eliminem as disparidades económicas nacionais. Este é um dos grandes 
senão da integração económica africana que tanto falece de mecanismos 
internos para a sua realização.  
O risco real da marginalização das economias africanas reflecte-se na 
problemática do financiamento da sua participação no mercado global424. O 
debate centra-se em torno essencialmente de duas propostas de 
financiamento transitório do seu desenvolvimento: uma que defende a tese 
de uma ampla abertura e outra que sugere um modelo solidário, que passa 
pela ajuda internacional425. O confronto destas teses parece inclinar-se, 
hoje, para a segunda proposta malograda, pelo menos na actualidade, as 
aventuras nacionais nas soluções de mercado. Apesar do compromisso 
formal das economias mais avançadas, o sistema de solidariedade 
internacional, condicionado aos objectivos de ajustamento estrutural, não 
satisfaz em pleno a questão do financiamento do desenvolvimento dessas 
economias426.   

                                                 
424 De facto, a importância de um Estado ou o seu isolamento a nível internacional depende da sua 
capacidade de participar no comércio internacional. O mesmo se diga relativamente a grupos de países ou 
a todo um Continente, como é o caso do Continente negro e a sua integração na economia global.  
Perante os cenários que se advinham, ALLEN HAMMOND, Quel monde pour demain?, p 5, prevê que: 
“La réponse est pour moi positive. L’interdépendance planétaire est d’ores et déjà si forte qu’aucun pays 
ne peut prétendre à l’isolement ; aucune région ne peut assurer seule non avenir indépendamment de celui 
et des autres.” Na p 7, após enumerar alguns exemplos que justificam o seu optimismo, o autor afirma 
convictamente: “Aucun pays n’est donc entièrement maître de son propre destin: l’avenir du monde est lié 
à une multitude de choi locaux effectués en tous les points de la planète. 
L’humanité est aujourd’hui confrontée à un défi radicalement différent: gérer une planète et une société 
humaine mondialisée de telle manière qu’elles puissent toutes deux survivre indéfiniment.” E conclui na p 
13: “Je pense, quant à moi, que, si les tendances actuelles persistent, notre avenir sera le fruit d’une 
combinaison de facteurs positives et négatifs.” 
425 Neste sentido JEAN-PAUL KOMON, “Aide, État moderne et développement en Afrique”, in  
Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la 
direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tiuna Mama, Séraphin Maglorie Fouda, Tome 2, Collection Économies 
d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, p 327. 
426 Vide alguns dos resultados em JEAN-PAUL KOMON, “Aide, État moderne et développement en 
Afrique”, p 328. O autor depois de apresentar estatísticas conclui que «L’occurrence de ces mauvais 
résultats coïncide avec deux mutations importantes des relations économiques internationales, une baisse 
tendancielle des budgets attribués à l’aide intervenant plusieurs décennies de hausse ininterrompue et un 
déplacement du consensus idéologique en vigueur dans les pays riches qui, pourraient conduire à des 
questions relatives à la nature du devoir d’aide, à son “ineffectivité” réelle (alléger la pauvreté) sur les 
économies africaines dans un environnement caractérisé notamment par, la diversification ou 
multiplication des acteurs socioéconomiques et l’accroissement de leurs coalitions, et aux rapports entre 
ces nouveaux acteurs, à priori en dehors de l’État et débarrassés de toute contrainte politique, et les divers 
bailleurs.» (Itálico no original). 



 214

A institucionalização, por Tratados constitutivos, da Comunidade 
Económica dos Estados de África Ocidental, CEDEAO, e da União 
Monetária Oeste Africana e União Económica e Monetária Oeste Africana, 
UMOA/UEMOA, tem a principal preocupação de se tornarem no mais 
amplo espaço da zona, quer em termos políticos, quer em termos 
económicos. Para as suas concretizações estas organizações repartem as 
responsabilidades (a nível intergovernamental, supra-nacional e partilhada) 
com os Estados membros427 à semelhança do processo de construção da 
integração europeia. Em termos comparativos diria uma aproximação do 
tipo “copie-coller”428.  
No âmbito da internacionalização das economias, a política exterior 
comum da UEMOA, marca a sua adesão à economia global. Neste sentido 
a política comercial comum e a posição única nas negociações comerciais 
(como estabelecido no artigo 84.º, TUEMOA) do conjunto dos seus 
Estados membros dela resultante. Para o efeito o comprometimento da 
União em “respecte les principes de l’Accord Général sur les Tarifs 
Douaniers et le Commerce (GATT)…”, conforme o artigo 83.º, idem. 
Mesmo que a negociação decorra no seio de organizações internacionais 
onde a União não dispõe de representação própria, mas que as matérias 
dela objecto relevam da competência da União (artigo 85.º, idem). Vide 
para mais desenvolvimentos os artigos 82.º a 87.º do mesmo Tratado. 
Uma das maiores dificuldades de integração económica na África 
Ocidental respeita à problemática da aplicação efectiva do sistema de 
liberalização das trocas comerciais adoptado pela CEDEAO e pela 
UEMOA. Em resultado disso o constrangimento da circulação de bens e 
serviços, a redução das trocas intra-comunitárias ou intra-união e a perda 
da competitividade das produções agrícolas vis-a-vis ao exterior, sem 
contar com o fraco nível de investimento nos sectores agrícola, pastoril e 
pecuário. E os seus efeitos sobre a sociedade e a economia. 
 
A existência, dentro de um espaço geográfico, de duas ou mais 
organizações, da mesma índole, pode não facilitar a realização dos 
objectivos de integração económica. Trata-se da consequência de 
sobreposição de espaços económicos de integração. Esta é uma 
preocupação constante da agenda destas duas organizações económicas 

                                                 
427 Para uma visão da integração europeia focalizada nos aspectos de partilha de responsabilidades entre 
os Governos europeus e os órgãos da União Europeia (o Parlamento, a Comissão, o Conselho de Ministro 
e o Tribunal Europeu), vide em geral AV, Cidadania e novos poderes numa sociedade global, cujas 
contribuições foram citadas no presente trabalho.    
428 CLARA MARIA LARANJEIRA, “Enquadramento económico e social da África Sub-saariana numa 
economia mundial?”, p 118, formula o seguinte: “Os modelos propostos para a formulação de políticas 
económicas para o continente africano terão de atender aos valores e atitudes económicas africanas, pelo 
que a noção de mercado terá de ser reestruturada em termos totalmente diferentes.” 
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regionais, pelo que, a prazo deverá ser encontrada uma solução que concilia 
as divergências que estão na origem dessa dissonância regional.  
Em particular a criação de uma única organização económica sub-
regional429 releva da necessidade de uma única plataforma de diferentes 
Estados nacionais, que congrega os actuais Estados membros da CEDEAO 
e da UMOA/UEMOA, para efeitos de materialização da Comunidade 
Económica Africana. Na fase transitória, essa plataforma terá como missão 
principal a procura da coesão interna, na diversidade dos Estados membros, 
cada um marcado por ideal de uma Nação, com povos e costumes, mais ou 
menos próximos, mas unidos por laços culturais, económicos e políticos de 
aproximação e de interpenetração das suas economias.  
 
Uma outra perspectiva a ter em consideração no contexto da integração das 
economias regionais respeita à crise da dívida externa e debilidade 
estrutural, muito mais intensa no caso particular da Guiné-Bissau que, no 
passado, devido a grande dependência aos mercados dos países 
industrializados, procurou obter ganhos de divisas, para financiar a sua 
economia e manter o ritmo da sua actividade económica.  
A integração regional seria, neste contexto, uma solução para a superação 
das crises, porquanto o comércio intra-regional permite, no curto prazo, a 
utilização da capacidade instalada e o crescimento do comércio externo. 
Assim sendo, ela tem como função racionalizar as economias integradas, 
quer por via da coordenação das estruturas produtivas, com o esforço dos 
Estados membros em ampliar e complementar as suas estruturas 
                                                 
429 Assim está pensado o papel de monopólio reservado à CEDEAO no quadro da integração económica a 
nível africana. Ela conduzirá os países da África Ocidental a integração na Comunidade Económica 
Africana. Esta Comunidade, juntamente com outras do continente africano, dará lugar a 
institucionalização da Comunidade Económica Africana, um objectivo que começa a ser prosseguido 
desde os finais da década noventa. Em Abuja, capital de Nigéria, foi materializada essa intenção, no dia 3 
de Junho de 1991. Na altura 51 Chefes de Estados e Governos da então-OUA assinaram o Tratado 
constitutivo da Comunidade Económica Africana, doravante TCEA (ratificado, pela ANP, pela Resolução 
n.º 8/1992, de 24 de Junho, publicada em Suplemento ao BO n.º 25, da mesma data). 
A sua estruturação será progressiva e “durante um período de transição de 34 (trinta e quatro) anos, no 
máximo, subdividido em 6 (seis) etapas de duração variável.” Esta disposição consta do n.º 1, artigo 6.º 
do TCEA. As etapas (1. Reforço do quadro institucional das comunidades regionais; 2. Período transitório 
de oito anos para a estabilização das barreiras tarifárias e não tarifárias, dos direitos aduaneiros e impostos 
e taxas internas; reforço da integração sectorial; coordenação e harmonização das actividades entre as 
diferentes comunidades económicas regionais; 3. Período transitório de dez anos para a criação da União 
Aduaneira e tarifa exterior comum; 4. Período transitório de dois anos para a coordenação e 
harmonização dos sistemas tarifários e não tarifários entre as diferentes comunidades económicas 
regionais; 5. Período transitório de máximo de quatro anos para o estabelecimento do Mercado Comum 
Africano, MCA; 6. Período máximo de cinco anos para a consolidação do MCA, em matéria: das quatro 
liberdades clássicas de circulação, direito de residência e estabelecimento; da integração de todos os 
sectores económico, político, social e cultural, criação de um mercado interno único e de uma união 
económica e monetária pan-africana; estruturação de um Fundo Monetário Africano, FMA, criação de um 
Banco Central Africano único, BCA, e de uma moeda africana única, estruturação do Parlamento Pan-
Africano e eleições dos seus membros por sufrágio universal a nível continental; harmonização e 
coordenação das actividades das comunidades económicas regionais; estruturação das empresas 
multinacionais africanas em todos os sectores e estabelecimento da estrutura dos órgãos executivos da 
Comunidade) constam do n.º 2, idem.    
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produtivas, reflectindo dela a promoção de exportações; quer por via da 
acção concertada no cenário internacional, na procura de um novo padrão 
de desenvolvimento que permitisse uma maior flexibilidade no concernente 
às alterações na economia internacional. O mesmo é dizer que os Estados 
membros procuram privilegiar a coordenação e a acção concertada no 
domínio da cooperação e integração das suas economias. No caso concreto 
da UEMOA estas preocupações constam dos artigos 82.º a 85.º do seu 
Tratado.    
A integração das economias coloca-nos perante questões que merecem 
aprofundada reflexão: os mecanismos da sua realização, de um lado; a 
participação política dos cidadãos num quadro supranacional e a relação 
entre a participação política e a economia, de outro.  
Quanto à primeira, a construção de um espaço económico mais alargado na 
África Ocidental está institucionalizada em organizações regionais de 
natureza económica e monetária, em que os Estados membros são os 
actores, incluindo as suas instituições. Esta construção carece da abdicação 
de soberania, pelo menos, monetária430. O mesmo é dizer que não obstante 
a manutenção, nos Estados membros, de prorrogativas, elas tendem a 
reduzir-se em favor da soberania destas organizações – rectius sensu 
UMOA/UEMOA (vide artigo 63.º431) e CEDEAO – e suas instituições. 
Independentemente do grau de realização dos seus objectivos e sem 
sobrevalorizar ou depreciar qualquer das duas organizações económicas 
regionais, que conduzem a aglutinação das economias nacionais na África 
Ocidental, desenvolver-se-ão a seguir as questões que relevam dos 
Tratados dos respectivos espaços económicos regionais. 
As observações relativamente à CEDEAO devem partir do artigo 2.º do seu 
Tratado constitutivo. Este enuncia os objectivos a que se propõe realizar 
faseadamente no tempo. Neste plano, de modo particular, a matéria da 
integração monetária consta do parág. h).  

                                                 
430 No espaço da UEMOA a matéria monetária continua a ser regulada pelo Tratado da UMOA, 
institucionalizada em 1973. Supostamente, com o Tratado da UEMOA (de 10 de Janeiro de 1994), se 
operaria uma transformação da integração monetária na integração económica e monetária, a partir de um 
novo instrumento. Na prática tal não aconteceu, na medida em que o artigo 62.º TUEMOA (epigrafada 
De la politique monétaire) remete para aquele Tratado: “La politique monétaire est régie par les 
dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et 
par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont ainsi assignés, elle soutient 
l’intégration économique de l’Union.” 
431 Dispõe: “Les Etats membres considèrent leur politiques économiques comme une question d’intérêt 
commun et les coordonnent au sein du Conseil en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 4 
paragraphe b) du présent Traité. A cette fin, le Conseil mette en place un dispositif de surveillance 
multilatérale des politiques économiques de l’Union dont les modalités son fixées aux articles 64 à 75.” 
No plano da UE igual disposição encontra-se no artigo 103.º do Tratado de Roma. A política económica 
comum e a sua coordenação e a moeda única são dois aspectos importantes na construção do mercado 
comum. Para uma leitura do caso europeu vide, entre outros, JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito 
Comunitário, I Vol., Direito Institucional, passim; PS.F.R. MATHIJSEN, Introdução ao Direito 
Comunitário, passim; PIERRE MAILLET, «L’euro, achèvement et point de départ», in O Euro e o 
Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), pp 15 e ss.    
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A Decisão A/Dec. 6/5/83, de 30 de Maio de 1983, visa a criação de uma 
Zona Monetária Única da CEDEAO, ZMU, baseada na cooperação entre os 
Estados membros. E a Resolução C/RES.2/7/87, adoptada em Julho de 
1987, pelo Conselho de Ministros, concebe um Programa de Cooperação 
Monetária432 no âmbito da CEDEAO, PCM, (artigo 1.º), que implica a 
adopção de medidas colectivas que visam a aplicação de um sistema 
monetário harmonizado e de instituições comuns de gestão (artigo 2.º).  
 
O propósito do mercado comum oeste africano, por etapas, nestas duas 
organizações económicas de índole regional projecta a transferência de 
poderes para as suas instituições internas em áreas como a política 
económica, monetária, fiscal, ambiental, ou a política da protecção social,... 
O mesmo é dizer impõe-se a necessidade de cooperação e com ela de 
coordenação das políticas económicas, tal como sustenta JACQUES 
LECAILLON433. 
                                                 
432 A concretização deste Programa está em função dos esforços individuais e conjunto dos Estados 
membros, que, para o feito, devem tomar todas as disposições necessárias (artigo 3.º). A este propósito e 
no que à Comunidade respeita, o Secretariado executivo tem a incumbência de, conjuntamente com o 
Comité de Governadores dos Bancos Centrais dos Estados membros, coordenar a execução do mesmo 
Programa (artigo 4.º). Este Programa de Cooperação Monetária da CEDEAO baseia-se em dois tipos de 
objectivos: de curto e de médio e longo prazos, respectivamente. Aqueles visam o melhoramento e 
reforço do mecanismo da Câmara de Compensação da África de Oeste, CCAO, na perspectiva de 
facilitação das trocas comerciais intra-regionais e de pagamentos, por meio da utilização de moedas 
nacionais. 
Estes, por sua vez, reservam-se a duas matérias: a convertibilidade limitada das moedas e a criação de 
uma Zona Monetária Única, dotada de características, como a autorização e emissão de moeda comum 
convertível; gestão comum de reservas; formulação de políticas comuns de dívida de curto prazo, 
resultado de financiamento das transacções comerciais e das operações de apoio à balança de pagamentos, 
bem como a política de gestão da dívida de médio e longo prazos da responsabilidade de cada Estado 
membro; adopção de uma política monetária comum e acordo sobre a garantia de convertibilidade.   
O cumprimento dos objectivos, de curto prazo e de médio e longo prazo, definidos no Programa de 
Cooperação Monetária está condicionado a boa performance das medidas adoptas. Com efeito, no curto 
prazo, a nível institucional, prevê-se: 
a) a implementação de uma célula a nível do Comité dos Governadores dos Bancos Centrais, encarregue 
de empreender as negociações entre os bancários (devedores e credores), visando elaborar, no prazo de 
seis meses, contados a partir da data de entrada em vigor dessa Decisão, um registo de todos os atrasos de 
pagamentos por intermédio da CCAO; 
b) a extensão da lista de produtos elegíveis e de transacções que devem transitar pelo mecanismo da 
CCAO; 
c) a implementação de uma célula ao nível do Secretariado da CCAO, o reforço e dinamização no seio do 
Secretariado Executivo da CEDEAO, para a colecta e difusão de informações relativas aos serviços e 
produtos comercializados intra-região; 
d) a introdução de um mecanismo de crédito e de garantia no seio da CCAO, depois de realizados os 

estudos detalhados. 
433 Introduction Général à obra Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX CONTEMPORAINS, p 20. 
SAMUEL NAN-SIINKAM, Monetary integration and theory of optimum currency areas in Africa, pp 57 
e ss, analisa dois problemas básicos da integração das economias africanas : a redefinição das monetárias 
e a escolha de estratégias e medidas para o desenvolvimento da cooperação monetária. E avança: “The 
principal problems to which studies on monetary cooperation and payments arrangements in Africa 
characteristically address them-selves are the need to develop intra-Africa trade and to reduce obstacles to 
liberalized trading conditions; and the harmonization of intraregional trade and economic policies which 
result from regional payments difficulties. Trade-expansion and liberalization objectives thus delineate 
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Nesse processo de cooperação existe um denominador comum. Os países 
membros da UMOA/UEMOA434 (e em parte considerável os da 
CEDEAO), exceptuando a Guiné-Bissau, têm um passado comum, que se 
confunde, num determinado período, com uma federação435. A origem 
histórica da institucionalização da cooperação entre os então sete Estados 
africanos e a França, no domínio da moeda única, remete-nos para o 
passado colonial francês436. Este facto confere a gestão da política 
monetária uma maior consistência, não obstante a complexidade que a 
caracteriza, em virtude das diferentes realidades próprias de cada um deles. 

                                                                                                                                               
the geographical scope and the substantive content of regional cooperation in money and payments, with 
analyses of intraregional trade structures and tariff level constituting the most favored medium. 
More elastic regional clearing and compensation arrangements would probably strengthen the basis for 
expanding intraregional trade trough increasing the assurance of payments and reducing transaction costs 
in foreign currents, and trough the minimizations of judicial and administrative obstacles trade… ”  
434 As disposições que institucionalizaram a UMOA decorrem do Tratado de Paris, concluído a 12 de 
Maio de 1962, tendo como pressuposto principal a garantia da convertibilidade e paridade do Franco da 
Comunidade Financeira Africana, F. CFA, pelo Tesouro Francês, moeda comum emitida pelo Banco de 
África Ocidental, BAO.   
O objectivo da emissão dessa moeda comum para todos os Estados membros da UMOA seria frustrado 
com a emissão pelo Mali e depois pela Mauritânia de moedas próprias, à margem dos dispostos nos 
instrumentos jurídicos específicos, pondo à prova a subsistência da organização que, a 14 de Novembro 
de 1973, foi revitalizada com a decisão da criação do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento, 
BOAD, a substituir o BAO nas suas funções de banco emissor.  
O salto qualitativo desta organização económica regional deu-se com o acrescentamento da vertente 
económica à vertente monetária, isto é a transformação paulatina da união monetária na união económica 
e monetária, mediante a transferência de competências (como de resto prevêem formalmente os artigos 
2.º: “Pelo presente Tratado, as Altas Partes Associadas adoptam a União Monetária Oeste Africana 
(UMOA) instituída entre elas, de forma a transformá-la em União Económica Monetária Oeste Africana 
(UEMOA), adiante designada União” e 112.º: “Em tempo oportuno, a Conferência dos Chefes de Estado 
e de Governo adoptará um tratado fundindo o tratado da UMOA com o presente tratado”, tudo na linha do 
próprio Preâmbulo do Tratado que reza o seguinte: “Desejando completar com efeito a União Monetária 
Oeste Africano (UMOA) através de novas transferências de soberania e transformação desta União em 
União Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA), dotadas de novas competências”. 
435 A África Ocidental conheceu, no passado não muito longínquo, vários domínios imperiais. Ainda no 
século passado, algumas tendências federativas provocaram tensões entre os Estados vizinhos. Vejam-se 
os casos dos projectos da “Grand Guinée” de Sekou Turé; “Senegambia”, envolvendo países vizinhos, 
numa clara manifestação do maquiavelismo de certos dirigentes africanos, que tinham ambições que 
extravasam as suas fronteiras físicas.  
Numa outra dimensão, a continental, o surgimento da extinta Organização da Unidade Africana, OUA, 
que foi substituída pela União Africana, UA, foi conotado com a visão federativa, entendida como aquela 
que podia unir os africanos na luta contra o colonialismo e o imperialismo.  
Sobre o assunto, para mais desenvolvimentos, entre outros, cfr. BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, 
“L’Afrique noire dans le système économique et politique mondial”, pp 214 e ss. XAVERIE-EUPHEMIE 
OKAH ATENGA,  “L’arrimage du franc cfa à l’euro: une évaluation des coûts et bénéficies pour la zone 
franc”, in Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs publics et privés, 
Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama, Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection 
Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, pp 267-293. 
NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, pp 69 e ss. 
436 Vide a nossa comunicação, intitulada “Constituições Económicas Comunitárias: Da União Monetária à 
União Económica e Monetária Oeste Africana – Um salto qualitativo”, às Quintas Jornadas Económicas 
sobre a Integração Regional e Harmonização do Direito de Negócios em África, realizadas pela 
Faculdade de Direito de Bissau, em Bissau, 5-8 de Maio de 2003, cujas Actas foram publicadas no 
BFDB, n.º 6, Junho 2004, pp 162-182.  
Para uma abordagem crítica do mesmo passado e do presente vide NICOLAS AGBOHOU, Le Franc 
CFA et l’euro contre l’Afrique, passim. 
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A condução das políticas macroeconómicas deve ser observada em 
patamares comunitários e nacionais. Assim, o papel do BCEAO437 quanto 
ao mercado monetário, à estabilidade de preços, dívida pública e 
sustentabilidade, no plano regional, e a política orçamental nacional, no 
conjunto das economias integradas. Significa isso a necessidade de se 
assegurar uma convergência das políticas no seu seio, numa base de 
partilha de responsabilidades entre a União e os Estados membros. Assim, 
a responsabilidade desta na condução das políticas que favoreçam a 
competitividade das suas economias, de modo a reforçar a moeda comum, 
de um lado; aumento das trocas comerciais intra-União como reforço do 
mercado interno, de outro438. 
Os Tratados constitutivos da UMOA e da UEMOA, consagram a 
integração regional das economias nacionais nos domínios económicos e 
monetários439. Estes foram complementados, no concernente às políticas 
                                                 
437 Trata-se (a par do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento, BOAD) de uma instituição autónoma e 
especializada da UEMOA, conforme o artigo 41.º TUEMOA. Esta instituição é contemporânea da 
UMOA, que, no seu Tratado, artigo 15.º o confiou o poder de emissão da moeda comum. 
438 No mesmo sentido ADAMA DIAW, “Avantages et inconvénients…”, p 58. 
Para uma análise das economias africanas vide ainda Introduction. LA COMPETITIVITE FUTURE DES 
ECONOMIES AFRICAINES, PROBLEMES ET PERSPECTIVES POUR L’ANE 2000 ET AU-DELA, 
ALIOUNE SALL (Éd.), Futurs africains, Karthala, Sankoré, Allioune Sall (éd.), Actes du Forum de 
Dakar, Mars 1999, Paris, 2000, pp 15-45.  
Os últimos decénios do século XX foram ricos em transformações operadas a nível das relações 
económicas e geo-estratégicas, destacando-se a mundialização, a globalização, a crescente integração dos 
mercados de bens, serviços e capitais, a crescente desmaterialização da produção, o fim da bipolarização 
pelo enfraquecimento das economias planificadas do leste Europeu, a progressiva integração dos 
mercados europeus rumo à União Europeia. Estas transformações constituem, para as Áfricas e suas 
economias, um importante desafio. 
Neste prisma se inscreve a afirmação de “A les en croire, à l’orée du 21e siècle, l’Afrique doit se réarmer 
pour faire face à la compétition féroce qui caractérise le nouveau contexte économique mondial.  
A l’aune de cette notion de compétitivité, l’Afrique est quasiment hors-jeu. C’est qu’en effet, au cours des 
vingt dernières années, le continent a perdu du terrain…” (Idem, p 15)     
Os factores da competitividade internacional são os seguintes:  
a) a «economia de saber» que se identifica com a aquisição de novas tecnologias e conhecimentos 
técnico-científicos em substituição da sua base tradicional, a dotação natural de factores de produção;  
b) a «macroeconomia” no sentido de a competitividade envolver quer o plano interno quer o plano 
internacional, esta não existe sem aquela (as economias dos mercados não competitivos são 
caracterizadas por uma alta de preço de produtos, fraco poder de compra dos consumidores e fraca taxa 
de crescimento, entre outros, o que retira competitividade aos seus produtos quando confrontados com os 
das outras economias com melhor performance). As dinâmicas económicas são essenciais à 
competitividade económica, elas são influenciadas pelo ambiente que o rodeia em geral, desde os 
aspectos políticos, militares, culturais, comerciais, legais, religiosos, tecnológicos, investimento, 
produção, …; 
c) o «desenvolvimento dos recursos humanos» direccionado à educação e à saúde, dois dos indicadores 
que integram o Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento; 
d) o «ambiente de negócios» sem o qual não há investimento interno nem externo. Ele é decisivo para a 
atracção do capital, portanto, incompatível com a corrupção e outros entraves, quais sejam a 
regulamentação, a inadequação de infra-estruturas, inflação, crimes e impunidades,… 
Sobre estes factores de competitividade económica vide LA COMPETITIVITE FUTURE DES 
ECONOMIES AFRICAINES, pp 19-23. 
439 PETER ROBSON, Teoria económica da integração internacional, pp 99-102, apresenta as razões ou 
vantagens da integração monetária (que poderá traduzir-se na melhor afectação de recursos e na maior 
redução de custos): a modificação da natureza, da escala e da distribuição geográfica da indústria, em 
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económicas, pelo Pacto de Convergência, Estabilidade, Crescimento e 
Solidariedade, a seguir Pacto440. A conjugação deste e o controlo da moeda 
e da política monetária constitui um dos principais objectivos e missão 
fundamentais da UEMOA. Dir-se-ia que se busca a conciliação, através do 
Pacto, da política económica da União com a condução da autonomia 
monetária pelo BCEAO. 
Uma integração desenhada em torno de uma moeda comum implica a 
definição e centralização da política monetária por uma entidade ou 
instituição supranacional, o BCEAO, em resultado de uma integração 
monetária reportada a dois níveis: no plano da taxa de câmbio, uma relação 
fixa, e no plano da convertibilidade, uma ausência indeterminada do 
controlo cambial. Ou seja a unificação e a gestão pelos órgãos comunitários 
da política monetária e da política cambial são os pressupostos de base de 
uma união monetária441.  
Apesar da aparente simplicidade desse processo devem ser vincadas 
algumas questões de fundo, como o condicionamento das políticas públicas 
                                                                                                                                               
virtude da influência exercida sobre as empresas quanto ao investimento; redução dos efeitos da má 
afectação de recursos passível de ocorrer por influência de movimentos especulativos sobre o preço de 
obtenção do capital, através das taxas de câmbio; economias nas reservas das disponibilidades sobre o 
exterior pela adopção de uma moeda comum e a criação de um fundo comum de divisas, redução de 
custos da administração financeira por via da distribuição dos custos das transacções e eventualmente de 
dispensa de algumas actividades de instituições que gerem moedas estrangeiras,…  
Chama-se a atenção de que tais vantagens na afectação de recursos não se produz necessariamente, nem 
os seus benefícios são distribuídos proporcionalmente entre os Estados membros. Por outro lado, a 
questão central está principalmente no estrangulamento ou não dos objectivos macroeconómicos das 
economias nacionais face à adopção de uma moeda comum. Neste sentido o mesmo autor e obra, p 101. 
440 O quadro legal sobre a matéria é relativamente extenso. Assim a sua adopção pelo Acto Adicional n.º 
04/1999/CM/UEMOA, de 8 de Dezembro, modificado pelo Acto Adicional n.º 03/2003/CM/UEMOA, de 
29 de Janeiro, e pelo Acto Adicional n.º 02/2006/CM/UEMOA, de 27 de Março. A sua regulamentação 
foi feita pelos Regulamento n.º 11/1999/CM/UEMOA, de 21 de Dezembro, (define as modalidades de 
aplicação), Regulamento n.º 11/2002/CM/UEMOA, de 19 de Setembro, (adopta as modalidades de 
cálculo do PIB) Regulamento n.º 04/2006/CM/UEMOA, de 29 de Junho, (adopta as modalidades de 
cálculo do saldo orçamental de base corrigido), Regulamento n.º 05/2006/CM/UEMOA, de 29 de Junho, 
(adopta as modalidades de cálculo da inflação) Regulamento n.º 10/2007/CM/UEMOA, de 17 de 
Setembro, (define a noção da massa crítica). 
Ainda, nesta linha, as Directiva n.º 01/1996/CM/UEMOA, de 15 de Janeiro, relativa à aplicação da 
fiscalização multilateral de políticas económicas, Directiva n.º 01/2000/CM/UEMOA, de 30 de Março, 
sobre a definição de um calendário operacional de aplicação, materializado pela Decisão n.º 
17/2002/CM/UEMOA, de 19 de Dezembro, em matéria do programa plurianual, e a Directiva n.º 
11/2007/CM/UEMOA, de 4 de Julho, que concebe o programa plurianual. Ainda a Recomendação n.º 
02/1999/CM/UEMOA/, de 21 de Dezembro, define os indicadores a seguir, a Recomendação n.º 
01/2003/CM/UEMOA, de 5 de Julho de 2004, relativa às orientações políticas económicas no seio dos 
Estados membros da União para o ano de 2005, a Recomendação n.º 01/2007/CM/UEMOA, de 4 de 
Julho, sobre as orientações de políticas económicas e a Decisão n.º 04/2005/COM/UEMOA, de 26 de 
Março de 2005, relativa à actualização do Programa plurianual de Convergência, Estabilidade, 
Crescimento e Solidariedade da Guiné-Bissau para o período de 2005-2007. 
441 Uma união monetária baseia-se essencialmente em dois pressupostos: união cambial, através da qual é 
determinada a relação da taxa de câmbio e a convertibilidade das moedas. Reportando-se as condições de 
uma integração monetária, PETER ROBSON, Teoria económica da integração internacional, p 98, 
assinalava: “1.ª – uma união cambial, que exige que as taxas de câmbio na área mantenham entre si uma 
relação permanentemente fixa; 
2.ª – convertibilidade, no sentido de uma permanente ausência de controlo cambial dentro da área tanto 
no que diz respeito às transacções correntes como de capital.” 
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em geral, a competitividade e o emprego442.  De facto, os critérios de 
Convergência quanto ao défice orçamental, à dívida pública, à inflação, …, 
no âmbito do Pacto, são considerados um teste à capacidade de boa gestão 
dos Estados membros. Por outras palavras a institucionalização da moeda 
única, no caso da UMOA/UEMOA, pode ser vista como uma condição da 
convergência a ser realizada através de mecanismos da própria União.    
A obrigação dos Estados membros organizar o programa de estabilidade 
(artigo 3.º do Pacto) vai no sentido da avaliação da capacidade de 
cumprimento dos critérios de Convergência (cfr. artigo 7.º, idem). A 
previsão macroeconómica dos mesmos, incluindo a evolução das despesas 
e das receitas orçamentais, deve ser analisada pelo Conselho, com 
possibilidade de fazer recomendações, quando verificar que aqueles se 
afastam dos seus próprios programas (vide artigos 11.º a 15.º, idem). 
Esta situação pode ser vista como garantia da transparência das políticas 
orçamentais conduzidas, isoladamente, pelos Estados membros, e, 
simultaneamente, reforça os mecanismos de fiscalização das políticas 
económicas pelas instâncias da União, sem esquecer as sanções (artigos 
12.º, segundo parág., e 15.º, último parág., que remete para o artigo 74.º 
TUEMOA) por incumprimento das disposições do Conselho, em caso de 
recomendações explícitas.    
 
A UEMOA, na esteira da UMOA, firma a sua visão integracionista numa 
moeda única, concebida como instrumento privilegiado para a construção 
de uma economia única mais abrangente da região oeste-africana, 
pertencente a zona do franco cfa, obra de uma decisão política substancial 
da economia. Esta visão requer a coordenação443 das políticas económicas e 
monetárias. Assim, a institucionalização do Pacto, como decisão política 
que complementa a interpenetração das economias unidas por uma moeda 

                                                 
442 Existem estudos específicos sobre estes aspectos da economia em África, nas suas múltiplas facetas, 
tudo em ordem à procura de melhores respostas de decisão política para o crescimento e desenvolvimento 
económico.  
Vide para mais desenvolvimentos AV, Mondialisation, exclusion et développement africain, tome 1 et 
tome 2 ;  AV, LES ÉTATS-NATIONS FACE A L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE DE 
L’OUEST – LE CAS DU SENEGAL, SOUS LA DIRECTION DE AMADOU DIOP ET AMINATA 
NIANG DIENE, PREFACE DE BOUBACAR BARRY ET PIERRE SANE, KARTHALA, PARIS, 
2007 ; LA COMPÉTIVITÉ FUTURE DES ÉCONOMIES AFRICAINES, FUTURS AFRICAINS, 
KARTHALA, SANKORE, ALLIOUNE SALL (ED.), ACTES DU FORUM DE DAKAR, MARS 1999, 
PARIS, 2000, passim. 
443 Na sua análise sobre a política de estabilização económica PAUL A. SAMUELSON & WILLIAM N. 
NORDHAUS, Economia, pp 751-755, integram as políticas fiscais e monetárias. Esta integração (melhor 
combinação) verifica-se no âmbito nacional – o exemplo norte-americano é o apontado pelo autor –, em 
que os Estados gozam de soberanias fiscais e monetárias, contrariamente nas chamadas economias 
integradas, sobretudo por via da moeda única ou comum, em que se aliena a soberania monetária numa 
organização supranacional e sua instituição, independente, como são os casos da UMOA/UEMOA e 
BCEAO e UE e BCE. O caso norte-americano e a Reserva Federal, circunscritos aos Estados Unidos de 
América, não se assemelham a nenhuma forma de integração económica e monetária. 
Sobre o assunto vide quanto à combinação das políticas monetárias e orçamentais, ainda relativamente à 
experiência norte-americana, N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 873-902. 
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única. Estes (a moeda única e o Pacto) surgem como instrumentos 
imprescindíveis à integração económica monetária no espaço da UEMOA. 
E são concebidos em ordem à centralização dos poderes nas instituições da 
União – mormente o Conselho – numa lógica que pretende furtar-se ao 
escrutínio dos cidadãos, que se sentem impotentes e alheios ao processo 
político de decisão económica em geral.   
 
As economias africanas integradas, como seja o caso da UEMOA e 
também da CEDEAO, no seu conjunto, privilegiam e impulsionam as 
políticas comuns, nomeadamente no domínio agrícola, tal como previstas 
nos documentos fundadores [cfr. artigos 4.º, al. d) TUEMOA e 3.º, n.º 2, al. 
a), e 25.º e 54.º TCEDEAO] destas organizações económicas regionais. 
Com efeito, a agricultura familiar ou tradicional sempre foi considerada 
como um meio de subsistência da população camponesa (e também dos 
citadinos, compradores e consumidores da parte excedentária 
comercializável). Ou seja, trata-se de um sector de actividade que pode 
contribuir para o sucesso da luta contra a fome e a pobreza. Mas, os 
ensinamentos da doutrina neoliberal que proíbe a concessão de subsídios 
aos agricultores condicionam a sua capacidade servir de um instrumento 
com estas virtualidades.  
 
A União implica a criação de uma ordem comunitária capaz de propor 
soluções de políticas sociais que melhorem as condições de vida das 
populações (a dimensão positiva) e não a abstenção, própria do liberalismo 
económico (a dimensão negativa). Mas, o seu alicerçamento em torno de 
uma moeda comum, o franco cfa, obriga a restrições das políticas 
nacionais, consentidas, de forma voluntária, e justificadas por um campo de 
elaboração de normas à escala comunitária. Dela resulta que a decisão 
política é também económica, da qual sobressai a liberalização comercial, 
sem prejuízo de não atender o lado social. Assim, a política 
macroeconómica, em que se alicerça a União, tem o privilégio de criar as 
condições necessárias ao crescimento e desenvolvimento económicos, se 
for bem conduzida pelas instâncias de execução; ou de agravar a pobreza e 
a miséria e comprometer as reformas estruturais, se mal interpretadas e 
aplicadas444. 

                                                 
444 Não obstante a harmonização das políticas na União, a particularidade das condições políticas e outras 
não garantem, à partida, os êxitos de uma economia aberta ao exterior. Tal como sabiamente defende 
FREDERICO BONAGLIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 43: “A 
abertura comercial, de facto, é apenas um dos mecanismos da globalização que influem sobre a pobreza e 
o seu impacto depende grandemente de condições particulares de cada país.” E conclui: “Além disso, a 
maioria dos pobres nos PVD vivem em zonas rurais remotas e dificilmente sofrerá os critérios de 
mudanças de regime de trocas internacionais em que não participa.” (pp 43-44).   
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Acresce-se que o Pacto estabelece critérios que reduzem drasticamente as 
potencialidades das políticas orçamentais445, descentralizadas, ao alcance 
dos Estados membros. Estamos, assim, em presença de uma disfunção 
entre uma única autoridade monetária supranacional e várias entidades 
orçamentais nacionais (tal como se verifica na UE, mas diferentemente dos 
Estados Unidos da América, com uma única entidade monetária, fiscal e 
orçamental), que se vinculam e se condicionam estritamente aos critérios 
constantes do Pacto446, uma questão de filosofia da própria Constituição 
Económica da União, sobretudo a importância e o papel da política 
monetária e da política orçamental na consecução dos objectivos da União, 
como definidos no artigo 4.º TUEMOA. Daí a necessidade de 
compatibilização de políticas monetárias, centralizada no Banco comum, e 
orçamentais, autonomizadas nos Estados-membros, tal como prevê o artigo 
64.º, terceiro parág., TUEMOA.   
 
A moeda comum e o Pacto são dois instrumentos de que dispõem os 
Estados nacionais e suas instituições autónomas para manipularem as 
variáveis internas e externas da sua economia, mediante a valorização ou 
desvalorização da moeda nacional face ao estrangeiro, com todas as 
consequências inerentes a nível do emprego e da balança de pagamentos. 
Numa União Económica e Monetária a fixação irrevogável da taxa de 
câmbio é uma competência dos Estados membros, com vista à 
institucionalização da moeda comum e da institucionalização de um Banco 
emissor comum447-448. O mesmo se diga em relação à definição e condução 
                                                 
445 Segundo JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha – Considerações em torno da soberania 
económica na Europa, Tradução de Maria Filomena Duarte, Repensar, Terramar, Lisboa, 2003, p 64, o 
problema está nas “políticas orçamentais óptimas”. No caso europeu, segundo o mesmo autor e obra, 
idem, “O policy mix óptimo à escala europeia não pode, por definição, devido à heterogeneidade dos 
países, ser o policy mix à escala de cada país.” E continua a p 31, tal situação “joga a favor de políticas 
económicas diferenciadas, o que constitui precisamente um obstáculo às actuais regras de governação do 
policy mix europeu, …” Vide ainda do mesmo autor, O debate-tabu, pp 198-201.  
A exemplo do que sucede com a União Europeia, onde existe uma heterogeneidade de economias que 
integram a zona euro. A política orçamental e fiscal de um país depende da dos restantes e exerce 
influência sobre a evolução económica dos seus parceiros. Daí a necessidade de coordenação das 
estratégias orçamentais no seio do grupo de países. 
Do mesmo modo se poderá pensar, no caso das políticas contempladas no Pacto da UEMOA, em função 
da heterogeneidade dos Estados membros e das suas economias, contrariamente a igual taxa de juros nela 
praticáveis. 
Em certo sentido BELA BALASSA, Teoria da integração económica, p 403.  
Vide ainda sobre o mesmo assunto MUNDELL, R. A, “A theory of optimum currency areas”, pp 657-
664; PIERRE MAILLET, “L’euro, achèvement et point de départ”, in O Euro e o Mundo, (The Euro and 
the World, em francês, L’Euro et le Monde), pp 24-25. Também ALAN REYNOLDS, The fiscal-
monetary policy mix, in Cato Journal, Vol. 21, n.º 2, 2001 (versão electrónica).     
446 No caso europeu o entendimento de JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, pp 31-32, não passa 
“tanto na mudança das regras, mas na própria democracia, no sentido em que convém aumentar espaço 
das escolhas soberanas para permitir que o sistema ganhe simultaneamente em flexibilidade e em 
eficácia.” 
447 A fase actual pós fim a uma política sistemática de emissão de meios de pagamento, com o único 
objectivo de criar disponibilidades financeiras para o sector público e privado. Poder-se-ia pensar que 
estava em jogo a política de pleno empreso…  
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Cfr. a situação anterior a esta reforma em BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação 
económica e financeira, p 7: “A política monetária durante o período 1990-1991 caracterizou-se por uma 
expansão dos meios de pagamento para além das projecções iniciais; motivada basicamente pela grande 
procura de créditos por parte do sector privado e pelo financiamento do défice do sector público. Assim, é 
possível verificar que o crédito à economia aumentou… Devido a estes grandes incrementos, a liquidez 
na economia ultrapassou a capacidade de absorção do público, gerando pressões inflacionistas e cambiais 
que se traduziram numa subida de preços de 62 por cento e uma depreciação do Peso face ao Dólar norte-
americano de 97.7 por cento (em 1991)”.  
Na actualidade o país está intserido num espaço de integração económica onde existe uma entidade 
autónoma e independente com a missão de emitir e gerir a moeda comum e todas as operações com ela 
conexas. A ideia da atribuição da gestão monetária a uma instituição comum, o BCEAO, reflecte a 
subtracção do poder político nacional de um instrumento apreciável à pressão popular no capítulo das 
políticas públicas ou comuns, mormente a redistribuição de rendimentos. Significa isso que o BCEAO 
joga um papel importante no contexto da integração económica regional, mormente quanto à prossecução 
dos objectivos preconizados pela UEMOA, podendo através da oferta da moeda, política monetária, 
influenciar o curso da economia em termos do PIB, dos salários e dos preços, política de refinanciamento. 
(Em todo este processo o ideal seria manter informada a opinião pública em geral, particularmente os 
agentes económicos e os próprios mercados financeiros, através de relatórios da instituição. Trata-se do 
problema de ajudar a compreender as decisões de política monetária, para eventualmente as antecipar.)  
Sobre o assunto vide JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 40-41, realça o 
papel do banco central na manipulação da economia, através da oferta e procura de moeda. Estas duas 
políticas permitem afirmar que há dependência entre o Banco Central ou instituto de emissão monetária e 
os bancos comerciais. Contudo, esta dependência não pode, hoje, entender-se única e exclusiva, pelo 
menos no que ao refinanciamento diz respeito, uma vez que existem alternativas, como seja no mercado 
financeiro. Por outro lado, a dependência deve ser equacionada de acordo com a capacidade de liquidez 
destes últimos. Na verdade, estes não carecem de recurso a refinanciamento quando dispõem 
suficientemente da capacidade de auto-financiamento. Ou seja dispõem de liquidez suficiente que lhe 
garanta autonomia e independência face ao Banco Central. Isso lhes permite conceder ou distribuir 
créditos aos outros bancos em situação deficitária. Noutras palavras, o ratio de dependência dos bancos 
comerciais, nesta situação, diminui consideravelmente. Um problema de (melhoramento da) gestão 
bancária… Na actualidade foge a consideração normal dos bancos…)   
MICHEL ATTOUH, “Organisation du marche monétaire et comportement des systèmes bancaires dans la 
CEMAC : Évaluation et perspectives”, in Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies 
des acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tiuna Mama, Séraphin Maglorie 
Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit-Africaine d’Edition, 
France, 2006, pp 294-298, fala no refinanciamento de dois tipos de economia:  “une économie de marchés 
financiers” e “économie d’endettement”. Nelas o papel do Banco Central restringe-se, respectivamente, 
“n’est pas un prêteur en dernier ressort structurellement” e “prêteur en dernier ressort contraint.” (p 295).  
O controlo das taxas de juros em geral é uma tarefa que pertence ao domínio da autoridade monetária da 
União. Em particular o controlo da taxa de juro de curto prazo pode constituir um factor de desincentivo à 
actividade económica, porquanto as de médio e longo prazos, moderadoras dos comportamentos dos 
agentes económicos, não sendo controladas institucionalmente pela União, derivam do mercado. Assim 
sendo a variação daquela taxa afecta estas, mais concretamente a de longo prazo, e, por conseguinte, 
influencia o comportamento dos agentes económicos. Numa palavra esta variação determinará a eficácia 
da política monetária. Igualmente a pressão das taxas de câmbio sobre esta. 
Tudo isso facilita a actividade especulativa de movimento de capitais. A moeda, com o fim da rigidez 
cambial, tornou-se num objecto de especulação, sendo, portanto, susceptível de troca com outras moedas. 
Assim, uma ínfima variação pontual dos fluxos monetários permite a deslocação do fluxo monetário de 
um mercado para outro. Em suma, a liberdade de circulação de capitais cria divórcio entre os movimentos 
monetários e as fronteiras físicas do mercado nacional, regional ou internacional.  
No passado, durante muito tempo a taxa de juro foi utilizada para dirigir o mercado financeiro por parte 
das autoridades dos Bancos Centrais. Ela podia ser interpretada como uma taxa de intervenção. 
Referindo-se à experiência do Banco Central da África Central, MICHEL ATTOUH distinguiu a taxa de 
base privilegiada e a taxa de base ordinária, aplicadas, respectivamente, às operações e/ou aos sectores 
governamentais e às operações de curto e médio prazos, que beneficiam de regime preferencial. Estes 
instrumentos são utilizados, pelas autoridades monetárias, com muita prudência e moderação, na 
perspectiva da sua manutenção estável e a um nível relativamente baixo.    
As taxas de juros servem para modelar a actividade de crédito bancário e igualmente para regular a massa 
monetária. Não menos importante é o objectivo de obtenção de crédito menos oneroso que favorecessem 
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o investimento. Por elas se procedia a controle qualitativo das operações de crédito – enquanto principal 
fonte de criação da moeda – para assegurar de forma eficaz a massa monetária e a evolução dos preços. 
Evidentemente que este tipo de controlo (fixação do plafond global de refinanciamento) revela-se difícil e 
ineficaz. As necessidades de tesouraria dos bancos são independentes da evolução macroeconómica dos 
Estados membros. Isso poderá conduzir a uma previsão a um nível superior desse plafond e (grande) parte 
de créditos fica por utilizar, sem prejuízo da sua rectificação caso necessário.  
Actualmente a programação monetária permite corrigir a situação da injecção da massa monetária para 
além das necessidades de refinanciamento da economia. Ela consiste numa técnica que permite 
determinar o ritmo de crescimento da massa monetária em função de dados macroeconómicos (como PIB, 
saldos orçamentais, nível geral de preços) e da evolução da conjuntura económica num período, 
admitindo, portanto, a possibilidade de revisão e/ou de ajustamento à situação real. 
Os mecanismos financeiros em geral que veiculam os fluxos de capitais são hoje muito sofisticados. A 
diversificação dos instrumentos de colocação e de empréstimos, o aparecimento de mercados derivados 
são processos relativos às mutações do sistema financeiro nacional. As alterações do regime monetário 
desencadeiam este processo. Quase em simultâneo se dá a aceleração e a desaceleração da inflação.   
Vide para mais desenvolvimentos deste assunto MICHEL ATTOUH, “Organisation du marche monétaire 
et comportement des systèmes bancaires dans la CEMAC : Évaluation et perspectives”, pp 293-325; 
NICOLAS AGBOHOU, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, especialmente pp 31-39; RENÉ 
PASSET, A ilusão neoliberal, pp 79-80; MICEHL AGLIETTA, “La globalisation financière”, Éditions 
La Découverte, Collection Repères, Paris, 1999, versão electrónica na página web www.cepii.fr, pp II e 
III. 
448 Na formação ou determinação da taxa de câmbio concorrem os seguintes elementos: o produto interno, 
o produto interno bruto, o nível geral de preços (interno e externo) e as taxas de juros (interna e externa). 
Numa economia integrada, o mercado comum, a taxa de câmbio é fixa, para não reflectir as suas 
volatilidades na liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. As taxas de câmbio 
formadas no mercado concorrencial, as flutuantes, impedem que os títulos de curto prazo eliminam as 
flutuações nas reservas de divisas, em virtude da relutância das instituições financeiras e das autoridades 
financeiras em conservar títulos estrangeiros ou papeis de crédito a curto prazo como reservas 
secundárias. Vide neste sentido BELA BALASSA, Teoria da integração económica, p 394. 
A articulação das duas formas de integração, a económica e monetária, e a comercial constitui um novo 
modelo de relacionamento das economias nacionais no plano regional e internacional, não obstante esta 
configurar uma realidade que atravessou muitos séculos, de forma isolada, sem concurso daquela. 
A gestão das trocas comerciais supõe (algum) controlo do nível da taxa de câmbio, um determinante da 
competitividade. A volatilidade desta taxa tem efeitos reais sobre a economia. A utilização de moedas 
nacionais nas trocas regionais e internacionais não é imune ao problema dos efeitos reais da volatilidade 
das trocas: os movimentos de curto e médio prazo. Ela relaciona-se com o carácter variável das taxas de 
câmbio, a instabilidade dos seus movimentos e a sua incerteza. 
A volatilidade de curto prazo é característica do funcionamento quotidiano dos mercados de trocas e do 
comportamento dos sujeitos económicos, sem grandes consequências reais. E a de médio prazo, de 
frequência mensal ou trimestral, portanto os seus efeitos são mais marcantes. 
Nas economias abertas o ajustamento das taxas de câmbio de curto prazo ocorre com toda a normalidade 
logo que se produzam perturbações conjunturais. Tais perturbações não constituem, em bom rigor, 
nenhuma incerteza, uma vez que se traduzem em choques que, devido à sua natureza, são geralmente 
previsíveis. No entanto, as taxas de câmbio podem evoluir de maneira imprevisível. Elas são 
determinadas pelo fluxo de capitais de curto prazo, muito voláteis, muitas vezes sem conexão com a 
economia real. Por outro lado, a tentativa de antecipação por parte dos agentes ou ainda a preferência por 
certas moedas pode produzir uma volatilidade ainda maior. Decorre disso a desvantagem quanto ao plano 
de investimento ou de consumo, aspectos macro-económicos de suma importância. Deste modo, a 
volatilidade das trocas, segundo a literatura teórica da integração, é susceptível de favorecer as 
exportações e investimentos estrangeiros, sem prejuízo de situações, por exemplo, de aversão ao risco.    
A volatilidade das trocas internacionais cria incertezas no domínio do comércio internacional, 
principalmente em matéria de receitas de exportação e de custo de bens intermediários. Assim, a 
modificação ou alteração dos preços não depende das flutuações das trocas devido o efeito de absorção 
dessa mesma volatilidade.  
Em suma, o problema coloca-se a nível da estrutura do mercado, que, de acordo com a natureza do 
comércio horizontal (um equivalente da teoria do comércio intra-industria), os bens trocam-se porque os 
seus preços se aproximam. Os seus custos de produção são comparáveis e as empresas têm pouca margem 
para repercutirem as variações da taxa de troca nos seus preços. No comércio vertical (uma aproximação 
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da política monetária e da política cambial em relação à estabilidade dos 
preços449, como determinado no artigo 66.º TUEMOA.  
O Pacto exige a todos os Estados-membros da UEMOA o rigoroso 
cumprimento das políticas económicas e monetárias traçadas nesse âmbito, 
como consta da epígrafe do Capítulo IV (“Du respect des Programmes de 
Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité”). Esta obrigação, 
                                                                                                                                               
á teoria das vantagens comparativas), o desvio de preços é maior e as empresas especializadas dominam 
(parcialmente) o mercado e mais facilmente absorvem as margens de volatilidade das trocas.     
A explicação do comércio internacional tem origem clássica. A contribuição de DAVID RICARDO tem 
subjacente a combinação do factor trabalho humano com o capital no comércio entre as Nações. Assim a 
teoria das vantagens comparativas. Diferentemente, o modelo HECKSCHER-OHLIN-SAMUELSON 
constitui uma alternativa ao modelo ricardiano. Ele pretende eliminar da teoria do comércio internacional 
o valor trabalho e nele incorporar mecanismos clássicos, como o preço. Assim o problema central está na 
disponibilidade de alguns factores naturais (teorema da proporção dos factores). Decorre disso que os 
países exportam bens e serviços que utilizam intensamente factores naturais abundantes e importam bens 
e serviços cuja produção depende de factores naturais escassos localmente. Um modelo que tem ínsito o 
Investimento Estrangeiro Directo, IED.    
Uma análise destas temáticas relativamente à integração europeia foi feita por MANUEL CARLOS 
LOPES PORTO, Lições de teoria da integração e políticas comunitárias, 1.º Vol., O comércio e as 
restrições ao comércio, passim, especialmente pp 38 e ss; PAUL A. SAMUELSON & WILLIAM N. 
NORDHAUS, Economia, pp 764 e ss; N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 63 e ss; 
JEAN-LOUIS GUÉRIN et AMINA LABRÈCHE-RÉVIL, “Intégration commerciale, intégration 
monétaire”, in LA LETTRE DU CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales), 
coordenado por uma equipa dirigida por Michel Aglietta et Jean Château (CEPII), Jacky Fayolle, Jacques 
Le Cacheux et Vincent Touze (OFCE) et Michel Julliard (CEPREMAP), n.º 294, Septembre 2001.  
As considerações de PAULO DE PITA E CUNHA, “Tax harmonisation”, in O Euro e o Mundo (The 
Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), Coordenação de Paulo de Pitta e Cunha e Manuel 
Porto, Almedina, Coimbra, 2002, p 51: “Spillover effects to economic integration are well know. To a 
certain extent, the decision of creating the monetary union was a result of the institution of the internal 
market: the risk of exchange-rate volatility representing an obstacle to the free movements of goods, 
services and factors, the member States were driven to accelerate the process of economic integration, 
replacing flexible exchange-rate by fixed rates, and, as the preservation of exchange-rate stability implies 
a full co-ordination of monetary police, ultimately replacing national currencies by a common united 
controlled by supernational central bank.” 
449 Ela respeita à administração da moeda (sobre o assunto vide JOHN MAYNARD KEYNES, Vol II, A 
treatise on money, The applied theory of Money, Macmillan and Co., Limited, London, 1934, pp 211 e 
ss). Constitui crença comum que o excesso de crédito ao sector privado pode ser nefasto para a economia, 
pela pressão que exerce sobre os preços, em virtude do incremento que pode provocar sobre a procura de 
bens e serviços. Isso verifica-se quando há correlação positiva entre o crédito concedido à economia e a 
inflação.  
Existe relação entre a estabilidade de preços e a estabilidade da moeda. As tensões inflacionistas podem 
influenciar negativamente os outros indicadores macroeconómicos. Nas economias dominadas por uma 
única moeda elas tendem para a sua desvalorização. Segundo JOÃO MOTA DE CAMPOS, III Vol., O 
ordenamento económico da União Europeia, p 712: «A estabilidade dos preços é sem dívida essencial na 
medida em que as tensões inflacionistas são causa de descontrolo de outros indicadores económicos cuja 
estabilidade a nível conveniente é condição essencial da praticabilidade de uma moeda única.»   
Vide ainda sobre o assunto, ROBERTO J. BARRO, La macroéconomie, pp 107-111; 149 e ss. 
Assinala ainda JEAN-PIERRE FOUDA OWOUNDI, “Tarification bancaire et transition au régime de 
concurrence : Une application à la zone Franc”, in Mondialisation, exclusion et développement africain: 
Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tiuna Mama, Séraphin 
Maglorie Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine 
d’Edition, France, 2006, p 242: “Dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC), un marché monétaire a été créé en juillet 1994. Celui de l’Union Economique et Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) a été réorganisé. L’objectif poursuivi est de réduire le recours à la 
création de monnaie banque centrale en favorisant le développement des prêts interbancaires, grâce à une 
structure hiérarchisé des taux d’intérêt. Dans ce nouveau système, le taux de référence devient le taux des 
appels d’offres utilisé par la banque Centrale dans le cadre des adjudications sur le marché monétaires.” 
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resultado de engajamentos regionais, apesar dos desníveis da capacidade de 
respostas e das diferentes estruturas económicas e realidades sociais 
compreendidas na União, tem a vantagem de criar harmonia na sua 
economia450. 
A função de estabilização ou estabilidade económica é uma componente da 
política macroeconómica, situada na segunda e última fase (cfr. artigo 9.º, 
segundo parág., Pacto) de “l’amélioration continue des critères de 
convergence…”, concluída a fase de convergência (primeiro parág. do 
mesmo artigo, idem) ou de “corrections des fluctuations conjoncturelles”, 
conforme o artigo 10.º, primeiro parág., idem. Nesta função visa-se atingir 
os objectivos da estabilidade macroeconómica, do crescimento económico 
e do aprofundamento da solidariedade entre os Estados-membros. Estes 
objectivos podem ser traduzidos na procura de um melhor desempenho 
económico no conjunto da União, capaz de criar condições de pleno 
emprego e melhoria das condições de vida das populações. 
A realização da função estabilizadora é melhor assegurada pela política 
monetária451. Os défices públicos nacionais, numa União monetária, devem 
convergir, pelo Pacto. As contas públicas são influenciadas pelas posições 
orçamentais de médio prazo (cfr. artigos 18.º e 19.º, respectivamente 
critérios de primeiro grau e critérios de segundo grau)452. O controlo das 
despesas púbicas, no mesmo quadro, é um elemento de suma importância, 
como se pode concluir pelas medidas avulsas e discricionárias que tendem 
a agravar o défice orçamental, quando as margens de manobras são 

                                                 
450 Entenda-se equilíbrio tão indispensável à continuação da União, caso contrário arrisca-se a não realizar 
os seus objectivos. Dizia PETER ROBSON, Teoria económica da integração internacional, p 111: 
“Poderia ser politicamente indispensável que o alto grau de integração económica, que a união monetária 
envolve, fosse também acompanhado por um crescimento equilibrado dos países membros. Uma possível 
justificação para tal exigência num mercado comum seria a de que, de outro modo, taxas divergentes de 
crescimento do rendimento real acabariam por conduzir a movimentações em larga escala do trabalho, em 
direcção aos países com elevadas taxas de crescimento da produtividade. Os custos políticos e 
económicos para os Estados membros de tais movimentos dentro do grupo poderiam ser considerados 
inaceitavelmente altos e ameaçar a coesão da união.” 
451 A este propósito JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, p 65, citando estudos recentes, fala em 
confiar esta função “a uma política monetária discricionária”. O autor conclui, entretanto, que “só é válida 
se a política monetária for muito activa.” (p 66).  
Vide ainda sobre o tema JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, especialmente pp 
40-41.  
452 São dois os critérios de convergência nominal, os do primeiro grau e os do segundo grau. Na 
formulação francesa do Pacto os primeiros respeitam os seguintes: ratio du solde budgétaire de base sur 
le PIB nominal supérieur  ou égal a 0; taux d’inflation annuel moyen de 3% maximum par an ; ratio de 
l’encours de la dette inférieur et extérieur rapporté au PIB nominal inférieur ou égal à 70% ; non 
accumulation des arriérés de paiement (intérieurs et extérieurs) sur la gestion de la période courante. E 
os segundos: ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales, inférieur ou égal à 35% ; ratio des 
investissements publiques financés sur les ressources internes rapportés aux recettes fiscales, supérieur 
ou égal à 20% ; ratio du solde extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal, supérieur ou 
égal à -5% ; taux de pression fiscale, supérieur ou égal à 17%. Vide por todos os artigos 18.º e 19.º 
PCECS.    
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escassas ou não existem, fazendo redundar em fracasso o objectivo do 
programa de estabilidade a ele inerente453.  
A predominância da política monetária, tal como obriga o Pacto, 
constrange a política orçamental e deixa os governos sem margens de 
manobra para resolver as questões sociais, uma vez que estes são obrigados 
a confinarem-se aos estreitos limites nele impostos. Veja-se a correlação do 
investimento com o défice ou ainda deste com o desemprego. Esta visão 
meramente economicista454 não toma em consideração a realidade concreta 
dos cidadãos em geral.   
Na verdade, a União é gerida em dois planos: o nacional e o institucional, 
sendo este mais intenso. Existe, não obstante, uma variedade e diversidade 
dos países, sociológica e economicamente e, por conseguinte, a escolha de 
medidas mais adequadas a cada um deles. As disposições restritivas do 
Pacto significam que um eventual estímulo de carácter orçamental poderá 
traduzir-se no défice temporário ou numa grave recessão. E, por sua vez, o 
défice compromete o relançamento económico. 
O cumprimento dos critérios do Pacto realiza-se num ambiente marcado 
por um misto de robustez de uma única autoridade monetária e de uma 
relativa fragilidade de uma variedade de autoridades económicas nacionais. 
Em consequência, no plano monetário, o BCEAO centraliza a sua atenção 
na sua credibilidade, baseada quase exclusivamente na preocupação da 
estabilidade de preços, da orientação da moeda e da contenção e 
consolidação das finanças públicas, factores de estabilidade da moeda 
comum, menos nas políticas económicas gerais da União, em desprimor do 
combate ao desemprego455.   

                                                 
453 O problema inerente à função de estabilização respeita a melhor forma de a materializar. Os 
economistas não se entendem. As suas posições são resumidas em torno do papel activo dos governos, a 
discricionariedade, sem limitações a regras fixas.   
Uma das verdades que acompanha a economia é a de que a moeda não se auto-gere. A sua oferta e a sua 
restrição dependem da política dos bancos (nacionais ou centrais). Qual a melhor forma de gestão 
monetária, tendo em consideração a manipulação da oferta da moeda em função da inflação, a rigidez da 
política monetária, a defesa pelos clássicos monetaristas, passando pelos cépticos que colocam reservas 
em relação à capacidade dos políticos dirigirem a economia, através da política monetária.   
Sobre o assunto vide P. A. SAMUELSON & W. D. NORDHAUS, Economia, p 739. 
454 A que corresponde ao “«déspota esclarecido» da política monetária”, segundo JOSÉ REIS, in Prefácio 
à obra de JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, Considerações em terno da soberania Económica 
da Europa, Lisboa, Terramar, 2003, p 9. Também JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, pp 21-
22. 
455 Estas mesmas preocupações estão presentes na União Europeia (do Euro). O problema pode traduzir-
se no controle da política monetária, pela União, e a autonomia da política fiscal, tal como reflectem as 
palavras de ALAN BUT PHILIP, “The coordination of budgetary policy in the context of the stability and 
growth Pact”, in O Euro e o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), 
Coordenação de Paulo Pitta e Cunha e Manuel Porto, Almedina, Coimbra, 2002,, p 38: “The area of 
national autonomy will be entirely confined to the fiscal policy side of the policy mix, now that member 
states will no longer control monetary monetary policy and will have lost the use of the exchange rate 
instrument. “   
Uma abordagem similar dessas mesmas questões, encontra-se em PIERRE MAILLET, “L’euro, 
achèvement et point de départ”, in O Euro e o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le 
Monde), pp 23-29.  
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O processo de construção da União, em suma, é, per si, uma condicionante 
dos Estados membros ou nacionais. Uma restrição das políticas nacionais, 
sobretudo as políticas orçamentais, tal como ficou demonstrada pelo Pacto. 
A condução das suas políticas de forma independente das políticas dos 
Estados-nação constitui um perigo para a eficácia económica do conjunto. 
Esta independência, conduzida ao extremo, cria constrangimentos à 
consecução dos objectivos visados e constantes do Tratado constitutivo.  
 
Num outro prisma, o projecto da União não reflecte a participação política 
dos cidadãos. As políticas económicas e monetárias representam uma visão 
dos políticos e governantes. O mesmo é dizer as restrições orçamentais que 
escondem o Pacto e a moeda única oeste-africana constituem limitações 
das liberdades políticas, próprias dos cidadãos, não integrados nos 
processos decisionais. As suas preocupações não são reflectidas nas opções 
dos Governos456, nem no sentido do modelo de integração, nem no sentido 
dos seus direitos, mormente o direito à protecção social. 
A questão é ainda mais preocupante se se considerar que a opção por 
políticas restritivas – provenientes do Pacto e da moeda única – tem o 
significado do enfraquecimento do controlo político dos cidadãos e das 
políticas macroeconómicas, de efeitos redistributivos. Estas são 
inexistentes ou neutralizadas. Pelo que as únicas possíveis são as relativas 
ao preço e aos custos457, em virtude de a autoridade monetária preocupar-se 
principalmente com a concorrência, no mercado único, em construção, e 
não as políticas sociais de redução da pobreza e das desigualdades 
sociais458. 

                                                                                                                                               
Por outro lado, a estabilidade de preços, em resultado de políticas económicas e monetárias robustas, 
pode ser favorável à prevenção e combate à pobreza, em virtude de as pensões configurarem prestações 
pecuniárias fixas, mas libertas da inflação.  
456 Um assunto comum a todas as economias integradas em que o cerne está nos aspectos económicos e 
monetários. A participação dos cidadãos nos seus governos, quer directa, quer indirectamente não é 
suficientemente garantida. No caso da União Europeia esta mesma preocupação vem à luz do dia.  
Cfr. PIERRE MAILLET, “L’euro, achèvement et point de départ”, in O Euro e o Mundo (The Euro and 
the World, em francês, L’Euro et le Monde), pp 31-33.   
457 O aumento do preço do petróleo e seus derivados e a crise dos preços dos produtos agrícolas, 
mormente o arroz, no caso concreto da Guiné-Bissau, afecta a totalidade da população. Para atenuar esse 
efeito, em 2006, o governo optou por influenciar os preços desses bens reduzindo as respectivas taxas. O 
recurso às políticas fiscais para atenuar o impacto negativo da subida de preços dos produtos revelou até 
agora sem sucesso, porquanto não se provou existir nenhum automatismo entre a redução das taxas e a 
diminuição dos preços, num país dependente grandemente da importação. Aliás a crença da economia de 
mercado reside na formação dos preços dos bens e serviços pela igualização entre a oferta e a procura.  
458 O fenómeno da globalização das economias tende a distinguir dois tipos de mercados: o global onde se 
transaccionam os produtos e capitais e nacional ou local de troca de produtos, capitais e trabalho. Este 
factor produtivo, em virtude da sua fraca mobilidade, devido às políticas dos Estados ou seus grupos, 
tendencialmente situa-se à margem do mercado globalizado.  
Na expressão de SAMIR AMIN, “L’État, politique et économie dans le monde arabe”, p 141: «Bien 
entendu la mondialisation de l’économie en question n’est que tendancielle, bien que s’approfondissant 
sans cesse au cours des phases historiques successives que ce système a traverse. J’ai ajouté que le 
marché mondial était bidimensionnel (marché des produits et marché des capitaux), donc tronqué para 
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Significa que nesse ambiente a protecção social é reduzida ao mínimo ou 
inexistente, como se a política de concorrência fosse autónoma e 
independente da política macroeconómica. Em causa está o debate sobre a 
complementaridade, que privilegia a óptica da interdependência dos 
instrumentos monetários, orçamentais e estruturais ou substituibilidade, de 
inspiração mais liberal, voltada para a integração institucional459. 
Mesmo admitindo a existência do “déspota esclarecido”460 que definiria, no 
lugar dos cidadãos, e segundo a doutrina económica antes formulada, as 
opções políticas, não se pode minar as liberdades políticas, tão 
fundamentais ao progresso das sociedades e à eficácia das economias. 
Note-se que as doutrinas económicas são passageiras perante à 
complexidade das sociedades, que não dispensam o controlo político em 
atenção à eficácia das escolhas políticas. Deste modo, a democratização461 
das instituições económicas é uma matéria deveras essencial.        
A supra-nacionalidade é um elemento caracterizador da integração dos 
Estados, importando a renúncia de parte da soberania nacional462 e o 
estabelecimento de uma cidadania comum, fundada no direito a livre 
circulação de pessoas, bens e capitais no espaço comunitário, mediante a 
institucionalização de Direito comunitário, de conteúdo subsidiário e 
supranacional. 
Na sua vertente social, o Direito comunitário concentra-se sobre o prisma 
social que a configuração jurídica da integração económica implica, 
estudando a questão social no âmbito da comunidade integrada (económica 
e/ou monetariamente). As suas normas são de dois tipos: de criação de 
Mercado Comum (visando favorecer a liberdade de acesso nos Estados-
membros; garantir o tratamento idêntico a todos os cidadãos e disciplinar as 

                                                                                                                                               
comparaison aux marchés capitalistes nationaux qui sont tridimensionnels (marchés des produits, des 
capitaux et du travail…)»     
459 A confrontação destas duas políticas encontra uma abordagem em JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e 
a escolha, pp 19-20.  
460 O governo despótico faz sentido por razões que se prendem com as deficiências do sistema 
democrático, incapaz de conduzir a escolhas coerentes, não consegue o interesse geral, para além de 
colocar os governos na posição de vulnerabilidade face às pressões sociais, que clamam pela 
redistribuição da riqueza.  
Vide JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, p 21, que faz referência a KENNETH ARROW e 
CONDORCET. Também Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
CONTEMPORAINS, pp 411-417. Ainda PAUL A. SAMUELSON & WILLIAM D. NORDHAUS, 
Economia, pp 353-361, sobretudo p 359, em que o autor apresenta o teorema de Arrow.  
461 Utilizamos a expressão no mesmo sentido de JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e a escolha, pp 23-24: 
factor de eficácia económica 
462 Traduzido na Carta das Nações Unidas (1945) como um princípio de direito internacional, que afasta o 
recurso à guerra como um dos mecanismos de resolução dos problemas entre os Estados membros da 
ONU.  
Vide a posição crítica sobre a sua interpretação, conciliação com outros princípios e violação (bem como 
a proposta de reformulação da mesma organização, que considera “le lieu de l’élaboration du droit 
international” (p 13) em SAMIR AMIN, Préface, pp 12-13.  
Ainda JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, I Vol., Direito Institucional, pp referenciadas 
em relação à matéria. 
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prestações sociais) e de definição de uma política social comunitária, 
através de uma harmonização dos sistemas sociais dos Estados-membros. 
Assim, numa perspectiva ambiciosa, o artigo 1.º TCEDEAO fala no(s) 
“Cidadão ou cidadãos da Comunidade” definindo-os como “todo(s) o(s) 
cidadão(s) de um Estado Membro que preencha(m) os requisitos previstos 
no Protocolo que define a cidadania da Comunidade”. Esta remissão obriga 
a recurso as disposições do Protocolo n.º A/P3/5/82, de 29 de Maio de 
1979, adoptado pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo 
(publicado no Journal Officiel de la CEDEAO, Vol. 4, Juin de 1982), para a 
compreensão dos direitos conexos com a cidadania da Comunidade. 
A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, pela Decisão n.º 
A/Dec. 8/5/82, altera o artigo 27.º TCEDEAO, conforme se segue: “Les 
citoyens de la Communauté sont les citoyens des États Membres qu’y 
remplissent les conditions à définir par le Protocole le portant code de la 
citoyenneté.  
En conséquence, les États Membres s’engagent à abolir tous les obstacles 
qui se posent à leur liberté de mouvement et de résident à l’intérieur de la 
Communauté.” 
A sua concretização, no plano nacional, em particular, no caso da Guiné-
Bissau, está referenciada a Decisão n.º 8/1983, de 21 de Maio463, do 
Conselho da Revolução que aprova e ratifica o “Código da Cidadania da 
Comunidade”, assinado em Cotonou. 
 
O fenómeno globalizante conduziu, em suma, no passado e presentemente, 
a abdicação das decisões colectivas e impôs a supremacia dos valores do 
mercado sobre os valores políticos e sociais. As experiências passadas de 
economias de direcção central, como era o caso da economia guineense, 
não deixam dúvidas, sem embargo da verdade que representa hoje a 
conciliação destes dois centros: a economia e a política, por via da 
complementaridade. 
 
O mercado livre e concorrencial, segundo as proposições liberais, carece de 
harmonização ou coordenação. O Mercado Comum das economias da parte 
Ocidental da África – como de outras partes e do globo – no plano da 
Segurança Social/protecção social não escapa a dificuldades. Com efeito 
nele existem objectivos que devem ser prosseguidos pelo conjunto dos 
Estado quanto à circulação de bens e quanto à circulação de pessoas.  
A liberdade de circulação de bens revela quão importante é as trocas entre 
as economias integradas. Mas, como se sabe, para a produção dos mesmos 
concorrem a participação dos indivíduos. E as cargas sociais que integram 
as quotizações sobre os salários são incluídas nos custos e preços das 

                                                 
463 Publicada no BO n.º 21, da mesma data. 
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mercadorias. Este é um problema do domínio da harmonização das cargas 
sociais entre os Estados membros. 
Da mesma forma, a liberdade de circulação de pessoas constitui um dos 
pilares de integração das economias nacionais numa economia regional 
mais ampla. Esta amplitude é proporcional ao grau de abertura existente 
entre as mesmas. Assim, o peso da livre circulação da mão-de-obra: a 
mobilidade dos trabalhadores (e sua família) surge como necessária e 
imprescindível à realização desse mesmo Mercado. Mas, as 
particularidades de cada um dos sistemas de Segurança Social podem 
constranger essa mesma liberdade. Evidentemente que se torna urgente a 
coordenação e harmonização.        
A criação do Mercado Comum, segundo a teoria liberal, permite 
ultrapassar o problema da restrição da circulação das pessoas físicas (e 
incluindo as pessoas morais) apenas aos territórios dos seus Estados de 
origem. Os Tratados e o complexo de direito derivado contemplam 
disposições sobre a liberdade de circulação e os beneficiários das normas 
de não discriminação. Não obstante, o objectivo da liberdade de circulação 
da mão-de-obra, na ausência de um direito convencional, deve ser objecto 
de coordenação ou acordos bilaterais ou multilaterais.  
A eliminação da restrição à liberdade de circulação, incluindo o direito de 
estabelecimento, aplica-se apenas aos nacionais dos Estados-membros, 
sendo estes competentes na sua definição e determinação legal. Assim, o 
direito de estabelecimento e de residência limita-se àqueles assim 
considerados pelas legislações internas. O princípio da não discriminação 
tem por sujeitos os residentes comunitários, nacionais de um dos Estados-
membros. Incluem-se nesta categoria os trabalhadores assalariados e não 
assalariados, os reformados e os estudantes, entre outros. Ou seja o direito 
comunitário de livre circulação de pessoas postula um regime jurídico 
aplicável às pessoas físicas (sendo que, para o que nos interessa, as pessoas 
morais não têm relevância devido o facto de não são portadoras de 
necessidades vitais que reclamam protecção social). 
 
No que tange, em concreto, às zonas de integração económica da África 
Ocidental impõe-se como um dos pilares a não discriminação dos cidadãos 
dos Estados membros. Essa não discriminação deve ser vista em dois 
prismas: remuneratório e condições de trabalho dos trabalhadores nacionais 
face aos estrangeiros, muitas vezes, vinculados a multinacionais, e 
imigrantes.  
 
A CEDEAO assenta toda a sua estratégia de integração na construção de 
um Mercado Comum, firmado na existência de uma ampla liberdade de 
circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, bem como do direito de 
residência e de estabelecimento [cfr. artigo 3.º, n.º 2, al. d), iii), TCEDAO]. 
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Nela a “criação de uma união económica por meio da adopção de políticas 
comuns nos domínios da economia, finanças, questões sociais e culturais e 
a criação de uma unidade monetária”, de acordo com a al. e) do mesmo 
número e artigo, é um dos objectivos primários. 
 
No artigo 4.º, al. c), TUEMOA, propõe-se a criação de um “marche 
commun basé sur la libre circulation de personnes, des biens, des services, 
des capitaux et droit d’établissement des personnes exerçant une activité 
indépendante ou salarié, …”.  
A prossecução deste objectivo obriga, entre outras, « la mise en œuvre des 
principes de liberté de circulation des personnes, d’établissement et de 
prestations de services ainsi que de celui de liberté de mouvements des 
capitaux requis pour le développement du marché financier régional», 
conforme prevê o artigo 76.º, al. d) TUEMOA. 
Em particular, a liberdade de circulação de pessoas está limitada apenas por 
motivos de ordem pública, segurança pública e saúde pública. Esta 
disposição consta do artigo 91.º, n.º 1, primeira parte, TUEMOA. Isso 
significa que não se tolera nenhum outro motivo de limitação dessa 
liberdade. A procura e o exercício de actividade – exceptuando o emprego 
na Função Pública –, no quadro da União, não admitem discriminação, 
conforme o “traço primeiro” do mesmo e número e artigo, do qual se retira 
a permissão “d’assurer aux travailleurs migrants et á leurs ayants droits la 
continuité de la jouissante des prestations susceptibles de leur être assurées 
au titre des périodes d’emploi successives sur le territoire de touts les États 
membres” [cfr al. b), n.º 3, artigo 91.º TUEMOA].  
 
Como se vem sustentando, o Tratado da CEDEAO e o Tratado da UEMOA 
traçam (primordialmente) objectivos económicos e monetários, a atingir 
por via de políticas comuns, na procura da unidade e eliminação das 
barreiras fronteiriças e geográficas entre as sociedades e suas economias. 
Nestas duas comunidades de integração a institucionalização de um direito 
comunitário visa regular, em particular, a liberdade de circulação dos 
trabalhadores, através de igualdade de tratamento, sem criar as bases 
sociais da sua realização. Pensa-se que esta dificuldade deriva do 
privilegiamento das questões económicas (e também político-militares) e 
consequente secundarização das questões sociais. Parece, por isso mesmo, 
de concluir por algum distanciamento entre a perspectiva económica de 
integração e o progresso social que dela pode advir. 
Por outro lado, esses mesmos Tratados constitutivos assentam em geral nas 
quatro liberdades de circulação: pessoas, bens, serviços e capitais464, sem 

                                                 
464 A consecução desses objectivos fica facilitada pela harmonização fiscal. Este é um processo de não 
amplo consenso pelo seu impacte no domínio orçamental.  
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contar com o direito de residência e de estabelecimento. Em particular, nos 
domínios da liberdade de circulação das pessoas e do direito de 
estabelecimento consagra-se o direito de mobilidade intra-
comunitária/intra-união dos trabalhadores dos Estados-membros. 
Este direito que é função da residência ou do estabelecimento dos 
trabalhadores convida a discussão clássica do conceito trabalhador 
residente e trabalhador migrante. Este último reside no mesmo local onde 
trabalha, não obstante o seu vínculo político num outro país. Ou seja apela 
para aquele que abandona o seu país e eventualmente a sua própria família. 
Aqui, a manifestação da solidariedade dificilmente pode ser baseada nos 
laços que se acham confinados ao território do Estado membro de que é 
nacional, por via da pertença a uma família nacional e institucional, a uma 
tribo, a uma etnia, a uma religião, sem embargo de eventual dupla filiação 
nacional. Ela é sustentada na ideia de partilha de riscos por todos os 
residentes num território, sejam eles nacionais ou estrangeiros. 
 
Por tudo o que se disse, no domínio da protecção social, à primeira vista, 
deixa conjecturar que a CEDEAO está mais aberta as preocupações dos 
cidadãos – melhor dizendo dos seus cidadãos – e dos direitos conexos, 
comparativamente à UEMOA, sem embargo de a (simples) consagração 
formal de um estatuto não autoriza a concluir sobre questões substanciais 
que, como se sabe, não se dilui nos objectivos ou programas dos Estados ou 
seu conjunto. 
A (aparência de uma) menor ambição da UEMOA que, no seu Tratado, não 
expressa um qualquer vínculo de pertença política do conjunto dos 
nacionais face ao conjunto dos Estados Membros, o mesmo é dizer que da 
institucionalização desta organização económica e monetária regional não 
decorre, pelo menos, na actualidade, nenhuma cidadania, sem embargo das 
expressões “nacionais de um Estado membro” ou “discriminação baseada 
na nacionalidade” (contempladas nos artigos 91,º, 92.º e 93.º, por exemplo) 
induz a pensar que a UEMOA não está talhada, nesta fase, para conferir 
(aos seus cidadãos) um verdadeiro estatuto da cidadania da União. 
Entretanto, o artigo 91.º, n.º 3, al. b) TUEMOA – na sua versão portuguesa 
– consagra uma norma programática que confere ao Conselho a missão de 
                                                                                                                                               
Cfr. PAULO DE PITA E CUNHA, “Tax harmonisation”, in O Euro e o Mundo (The Euro and the World, 
em francês, L’Euro et le Monde), p 45, considerar que: “Tax harmonisation has not been considered as na 
end in self, buss as a means to eliminate fiscal obstacles to the free movement of goods, persons, services 
and capital within the Community”, o autor vai mais longe e afirma, p 47: “Tax harmonisation being a 
delicate process, as it restrains the budgetary freedom of the member States, it is not surprising that efforts 
in this area have been limited to the removal of the most apparent or immediate tax obstacles to economic 
integration. The priority which was given to the harmonisation of turnover taxes and excise duties is 
explained by their immediate effect on prices and by the need to eliminate the tax frontiers.”   
Para uma leitura dessas liberdades de circulação vide BELA BALASSA, Teoria da integração económica, 
passim. E especificamente relativamente aos capitais na Europa comunitária, vide, entre outros, ANA 
PAULA DOURADO, A tributação dos rendimentos de capitais: A harmonização na Comunidade 
Europeia, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, CCTF, n.º 175, Centro de Estudos Fiscais, Lisboa, 1996.   
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adoptar regras que permitam “assegurar aos trabalhadores migrantes e seus 
dependentes, a percepção das prestações susceptíveis de lhe serem 
atribuídas por virtude dos sucessivos períodos de trabalho no território de 
qualquer outro Estado”.   
Este preceito inserido na Secção III (Mercado Comum), Parágrafo V (Da 
livre circulação de pessoas, serviços e capitais) está em consonância com a 
prossecução dos objectivos da União e será materializado por via de 
coordenação465. Uma tarefa supranacional fundamental ao êxito da 
liberdade de circulação dos trabalhadores. Com efeito se esta implica perda 
de direito por razões meramente de fixação de residência ou de continuação 
do desenvolvimento da carreira noutro Estado membro teremos que a 
liberdade de mobilidade consagrada no Tratado fica destituída de conteúdo 
material466. Afinal, a norma comunitária que prescreve tal direito fá-la em 
atenção particular e especificamente a um grupo determinado dos cidadãos 
de um Estado membro da União, os trabalhadores e suas famílias. Isso 
demonstra a sensibilidade política do conjunto da União quanto à questão 
social, pelo menos destes cidadãos nacionais, através de uma norma de 
direito convencional que salvaguarde os direitos adquiridos face às 
legislações dos países onde exercem a sua actividade profissional. 
A consagração da liberdade fundamental de circulação dos trabalhadores 
nesses espaços torna incontornável o fenómeno das “pensões 
transfronteiriças”467. Estas revestem um particular significado no domínio 
da Segurança Social. Assim, as instâncias nacionais e comunitárias são 
chamadas a procurar um melhor enquadramento deste expediente, pela sua 
                                                 
465 Na perspectiva fiscal, este conceito é diferente da ideia da harmonização fiscal, que se persegue na 
União Europeia. Um assunto tratado por PAULO DE PITTA E CUNHA, “Tax harmonisation”, in O Euro 
e o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), pp 48-49, nas quais entende que: 
“The process of globalisation, notwithstanding is positive consequences in the area of national tax policy 
- convergence of tax reforms on objectives of base broadening and rate reductions, eliminations of the tax 
barriers to capital flows -, has the negative effect of, through the adoption of competitive tax provisions, 
leading to the erosion of the tax bases of other countries. 
As a consequence, a part of the tax burden is shifted to taxes on labour, consumption and non mobile 
factors, to the detriment of the equity of the tax systems, and creating a negative influence on 
employment.” 
Entretanto, continua o mesmo, na p 50: “Paradoxically, the co-ordination of taxation polices for the 
purpose of counteracting harmful measures may be supported with the argument of defending national 
sovereignty. The international mobility of the bases and downward fiscal competition creates a risk of 
erosion of the member States tax revenues.”  
E conclui que “Co-ordination and harmonisation, on the lines of the above mentioned "package 
approach", seems to be a way of giving back to the States some of the powers in the field of taxation that 
have lost through negative tax competition. 
But a further challenge is taking shape, menacing the European Union as a whole, even after successful 
intra-Community harmonisation: that of electronic transactions circumventing national tax rules and 
national tax bases. ” 
466 Em sentido muito próximo NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 
144. 
467 JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa, Anotada, Tomo I, 
Coimbra Editora, 2005, p 641. 
Essas pensões, entre outras, levantam o problema do seu tratamento pelas empresas a nível dos encargos 
com os trabalhadores e a sua repercussão a nível da concorrência.  
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indispensabilidade na construção de um modelo social oeste-africano, 
conforme referenciado no artigo 91.º, n.º 3, al. b) TUEMOA. 
Como se sabe, apesar da integração económica e dos seus objectivos e 
instrumentos institucionalizados, as políticas comuns, os Estados Membros 
continuam ainda a revelar uma considerável margem de autonomia e 
soberania face a algumas matérias, sem prejuízo de políticas de 
coordenação entre eles. Neste particular, a organização, estruturação e 
funcionamento dos sistemas de protecção social. Este é um dos aspectos 
em que se releva o princípio da subsidiariedade468 entre os Estados 
membros e a Comunidade/União (vide, respectivamente, os artigos 3.º, n.º 
2, als. a) e b) TCEDEAO e 5.º TUEMOA), como atestam as directivas 
comunitárias e a harmonização das legislações nacionais.    
 
A coordenação (e não a harmonização) das legislações nacionais na área da 
protecção social não possui a mesma relevância de outras áreas de 
integração. A questão não se situa, contrariamente, a nível da ordem 
jurídica. O objectivo da uniformização das legislações no campo social 
encontra, porventura, entre outras, limitações financeiras. Estas limitações 
são notáveis desde logo pela inexistência de uma disciplina comum relativa 
à protecção social dos trabalhadores – à parte o disposto no artigo 91.º, n.º 
3, al. b), TUEMOA, cuja importância deve ser encontrada no domínio da 
liberdade de circulação de pessoas, um dos instrumentos de concretização 
do Mercado Comum oeste-africano. Com efeito, essa liberdade permite que 
os trabalhadores circulam livremente dentro do espaço económico 
integrado.  
Ela visa, na sua essência, facilitar a exportação da mão-de-obra, não 
obstante a pressão sobre ela exercida, podendo conduzir a sua penúria469. 
Seria contra-senso que um direito expressamente consagrado no Tratado 
pudesse ser prejudicado pela disparidade de soluções consagradas nas 
legislações nacionais, mais concretamente no concernente à amplitude da 
liberdade de decisão de conformação das relações laborais conexas com 
duas ou mais ordens jurídicas nacionais. Este receio está, formalmente, 
desfeito pelo mecanismo conferido ao Conselho para responder a estas 
situações reais da actividade laboral facilitadas pela integração das 

                                                 
468 Sobre o assunto vide, entre outros, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança 
Social, pp 127 e ss. Ainda da mesma autora, O orçamento da Segurança Social, p 87.  
Este princípio há muito defendido pela Igreja Católica está na linha da sociabilidade dos indivíduos e não 
a sua absorção pela sociedade: restrição das suas iniciativas, liberdade e responsabilidade. Deste modo, 
por este princípio são protegidas as pessoas dos abusos de autoridade das instâncias superiores. Cfr 
COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, pp 128-131. 
469 Neste sentido vide GÉRARD LYON-CAEN et ANTOINE LYON-CAEN, Droit Social International et 
Européen, 8ª Édition, Précis Dalloz, Paris, 1993, p 164. 
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economias, mas limitando-se apenas ao efeito querido pelo legislador 
comunitário470.  
Daí a importância de um dispositivo com estatuto convencional que 
consagre expressamente a protecção dos direitos ou expectativas jurídicas 
quanto aos benefícios de um estatuto que advém do facto de desempenhar 
actividades laborais enformadas por direito de dois ou mais Estados 
membros.  
 
A consideração dos aspectos da protecção social, incluindo o ónus ou 
encargos que dela decorre, inscreve-se na linha de realização do bem 
comum e pressupõe a captação de recursos financeiros, mormente por via 
fiscal. Entre os cidadãos (nacionais ou migrantes) dos Estados membros da 
CEDEAO/UEMOA aplica-se o princípio da igualdade e não 
discriminação471. Este princípio reflecte-se no tratamento igual em matéria 
de condições de emprego e de trabalho, onde se inclui a remuneração, bem 
como na capacidade fiscal e no ónus fiscal.  
Em matéria do direito laboral quer os trabalhadores nacionais, quer os 
trabalhadores migrantes sujeitam-se à legislação do país de 
residência/emprego. Pelo que devem, em princípio, gozar da mesma 
protecção social pública, salvo no concernente aos regimes 
complementares, em virtude de diferenças entre as legislações nacionais e 
ausência de coordenação dos sistemas nacionais. Mas nisso tem cabimento, 
na ausência de regras específicas do direito comunitário, a adopção de 
políticas comuns, por via de acordos sobre a Segurança Social. 
 
A intervenção comunitária em matéria da protecção social tem de ser vista 
vis-a-vis a capacidade financeira da União/Comunidade, a nível das 
divergências entre as economias e as diferenças existentes entre os sistemas 
nacionais de protecção social. O orçamento da União… privilegia 
investimento que crie infra-estruturas económicas e sociais para reduzir o 
fosso que separa os Estados membros e estes e os outros espaços de 
integração económica. Significa isso que a área social merece pouca 

                                                 
470 Entrelinhas, pretende-se com isso afirmar que a faculdade conferida ao Conselho de regulamentar as 
relações laborais conexas com ordens jurídicas de mais de um Estado membro em matéria de efectiva 
garantia de direito à protecção social não prejudica a liberdade de circulação das pessoas, nem tão-pouco 
a liberdade de determinação dos Estados membros em matéria da configuração dos sues sistemas de 
Segurança Social, ressalvando-se a correcção dos aspectos que inviabilizam a circulação de trabalhadores 
no seio da União. Ela destina-se unicamente a tornar operacional o direito de circulação consagrado no 
Tratado, garantindo direito á protecção social e igualdade de tratamento entre os trabalhadores da União. 
Com certeza que o problema da operacionalização não é alheia à problemática da determinação da 
legislação nacional aplicável casuisticamente.    
Vide sobre o assunto o desenvolvimento deste assunto em NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social, pp 144-148. 
471 Nos respectivos Tratados constitutivos a expressão do princípio da igualdade entre os cidadãos da 
Comunidade (cfr. o disposto no artigo 1.º, TCEDEAO, para os cidadãos da Comunidade) e da não 
discriminação baseada na nacionalidade (artigo 91.º, n.º 1, primeiro parágrafo), respectivamente. 
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atenção e portanto o financiamento dos gastos sociais não está assegurado. 
Aliás, de resto, a política de promoção de mutualidades sociais explica esta 
orientação. Vide infra. 
No plano das performances económicas, não obstante o relativo atraso de 
desenvolvimento, no seu conjunto, as capacidades criadoras de riqueza 
nacional não são iguais. A organização dos sistemas púbicos e privados de 
protecção social no espaço da União não sendo divergente, apresentam 
algumas diferenças que o processo de harmonização tenderá a esbater. O 
sistema de comparticipação do Estado nos encargos médicos e 
medicamentosos, por exemplo, é uma prática que ganha adeptos na União. 
Particularmente, é inexistente ou insignificante na Guiné-Bissau. Assim 
sendo põe-se o problema de convergência dos níveis de protecção social no 
seio da União.       
 
Por último, a perspectiva comunitária da Segurança Social não se esgota 
nas políticas nacionais. A integração oeste-africana, em particular, com 
efeito, encara esta matéria no conjunto mais amplo das suas políticas. 
Assim, em relação à CEDEAO o objectivo de política comum nos 
diferentes sectores inclui, também, as “questões sociais”, conforme o artigo 
3.º, n.º2, al. e), destacando-se, em particular, a política de promoção de 
trocas de experiência e informações em matéria de alfabetização, formação 
profissional e emprego [al. a)]; a harmonização das legislações nacionais 
nos domínios do trabalho e dos regimes da segurança social [al. b)] e a 
promoção e o reforço da cooperação no domínio da saúde [al. d)], todos do 
n.º 2, do artigo 61.º do Tratado (Revisto). 
No tocante à UEMOA, estas mesmas preocupações encontram-se 
plasmadas no Protocolo Adicional n.º II, conforme remissão do artigo 102.º 
do Tratado constitutivo. Presentemente, as acções da União estão centradas 
na harmonização da legislação da protecção social no espaço dos Estados 
membros (cfr. o Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA). 
 
Esses dispositivos dos direitos comunitários da CEDEAO e da UEMOA 
propõem um mecanismo de construção do modelo social, contando com a 
participação conjunto destas organizações e dos Estados membros. Em 
consequência, poder-se-ia concluir por um domínio de competência 
concorrencial entre os Estados membros e as comunidades de integração da 
região oeste-africana, nos termos da qual a intervenção dos seus órgãos 
reveste de maior eficácia quanto aos meios, compreendendo os financeiros, 
de realização da política social num contexto marcado pela liberdade de 
circulação de mercadorias, pessoas e capital472.    

                                                 
472 Esta solução decorre do espaço de integração europeu a propósito da acção normativa, conhecida pelo 
princípio da subsidiariedade ou princípio regulador do exercício de competências quanto à realização do 
Mercado Comum. Este princípio pode conflituar com o princípio da proporcionalidade, traduzido na 
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Neste plano e em especial no que tange à UEMOA foi garantida a 
participação (rectius sensu, informação e consulta) dos cidadãos em geral, 
através das suas instâncias representativas. Isso vem reforçar ainda mais o 
problema da legitimidade democrática473, contanto que nesse processo não 
está garantido a intervenção de órgão que simboliza o poder de alta 
representação nessas comunidades de integração.  
A experiência da UEMOA (contrariamente à CEDEAO) está 
substancializada no Regulamento n.º 07/2009/CM/UEMOA, que cria as 
mutualidades sociais, entre elas as mutualidades de saúde que emergem de 
uma preocupação social quanto à injustiça de que é alvo uma larga falange 
da população da costa ocidental africana. Na verdade, no conjunto da 
União, denota-se a ausência ou insuficiência de políticas públicas no 
domínio da saúde de um lado, e no acesso desigual aos cuidados médicos 
de saúde e medicamentos de um grupo de indivíduos cuja actividade 
económica integra o sector informal da economia e de todos os outros 
excluídos do sistema público de protecção social, de outro. 
Assim, o acordo tripartido entre as “autoridades, ONG’s e doadores 
(financiadores), para as mutualidades de saúde, como possível alternativa 
ao financiamento da saúde.”474 As mutualidades revelam a ausência do 
Estado social na UEMOA, despreocupado com a protecção social pública 
dos seus cidadãos. Este descomprometimento revela a (ausência de) 
materialização das políticas sociais comuns subjacentes ao seu Protocolo 
Adicional II. Nela a configuração formal do quadro jurídico não se 
confunde com uma qualquer exigência de garantia material de protecção 
social dos cidadãos em geral. 
 

                                                                                                                                               
seguinte formula: “l’action ne doit pas être disproportionnée par rapport aux objectifs recherches et les 
moyens les plus contraignants doivent être utilisé «en dernier ressort»…”, conforme MARIE-ANGE 
MOREAU, «Tendances du droit social communautaire, ombres et brouillard à Maastricht», in Droit 
Social n.º 1, Janvier 1984, p 81. 
A intervenção dos órgãos comunitários, maxime a Comissão, no domínio das competências não 
reservadas, as concorrenciais, deve fundamentar-se na necessidade que, por sua vez, é confrontada com o 
teste da eficácia comparativa (“test d’eficacité comparative”) entre a acção comunitária e a dos Estados 
membros, realçando os meios disponíveis, incluindo os meios financeiros.   
Sobre este princípio vide ainda PHILIPPE ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, pp 
444-445. 
473 A legitimidade das instituições e dos seus órgãos está referenciada não apenas a feitura das leis, de 
acordo com os procedimentos, mas também ao cumprimento das mesmas, quer pelos governos e pela 
administração pública, quer pelos tribunais. Nesta perspectiva é um tema que atravessa as sociedades 
nacionais e as sociedades supra-nacionais. 
474 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, Atelier sobre a 
elaboração de um quadro legal para as mutualidades sociais na Guiné-Bissau, organizado pelo BIT-STEP 
em parceria com o Ministério da Solidariedade Social, Família e Luta Contra Pobreza, Bissau, 8-9 de 
Novembro de 2006, p 5 (Inédito). Segundo o mesmo “As mutualidades de saúde constituem uma forma 
de assistência sanitária voluntária cada vez mais alargada, na qual recorrem sobretudo as populações com 
fracos recursos. O inventário realizado pela concertação em 2003 permitiu descobrir cerca de 622 
sistemas em 11 países da África de Oeste e do Centro, nos quais 336 estão em funcionamento. Esses 
sistemas contam com uma população estimada de 1.730.000 pessoas inscritas.” 
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As mutualidades de saúde visam, como o indica a sua denominação, a 
cobertura dos cuidados gerais de saúde. Constitui assim uma garantia ou 
segurança da saúde individual e colectiva dos seus membros. Através delas 
as necessidades de protecção das populações e disponibilização de serviços 
de saúde mínima estão asseguradas. Nessa medida, elas configuram 
alternativas ao sistema de saúde público, e questionam a sua pertinência, 
viabilidade e eficácia no seio da população alvo. Assim, a necessidade da 
colecta de informações junto das populações com vista a determinar as 
necessidades locais, os serviços a fornecer e as contribuições individuais ou 
familiares. 
De igual modo a definição, a organização e a articulação do sistema a 
implementar, sem esquecer a conjugação dos esforços com os potenciais 
parceiros que garantem o financiamento. Neste concreto, a questão 
orçamental ganha relevância, dada a sua importância, sobretudo no 
concernente à contratação de profissionais de saúde, indispensável à 
prestação de cuidados de saúde. 
Quanto às categorização, as mutualidades de saúde são consideradas uma 
das espécies de mutualidades sociais em geral475, que se apresentam com 
uma grande diversidade, sendo muito difundidas, quer no meio rural e no 
sector informal476, quer no sector formal (compreendendo o privado e o 
público, incluindo os funcionários públicos), alargando, portanto, as 
populações alvo as pessoas que se acham integradas nestes grupos e meios 
sociais.  
Os seus domínios de actuação não se restringem unicamente ao sector da 
saúde. Elas operam, também, nos sectores que visam cobrir riscos sociais 
relacionados com a invalidez, a morte, o micro-crédito,... tudo em ordem a 
uma melhoria das condições sociais em geral. 
 
De seguida, apresenta-se uma reflexão sumariada de cada uma das 
tipologias das mutualidades sociais, sendo certo que se exclui deste 
exercício qualquer pretensão de esgotar todas as questões relativas às 
mesmas. 
 
Em alguns países da sub-região ocidental africana, casos de Benin, Burkina 
Faso, Mali, Senegal e Togo, onde se encontram em pleno funcionamento, e 
de Niger e Costa de Marfim, em fase de consolidação, devido à recente 
emergência, as mutualidade de saúde comunitárias constituem formas de 

                                                 
475 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, pp  6 e ss apresenta as 
seguintes modalidades de mutualidades sociais: comunitárias, dos agentes do Estado e das empresas.  
476 Sobre o assunto, vide ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, 
pp 6-17, nas quais apresenta uma descrição analítica das mutualidades sociais, em função dos seguintes 
critérios: os princípios orientadores, o modo de funcionamento, as actividades, as quotizações, o tamanho 
e as dificuldades.  
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cobertura de riscos de saúde, quer no meio urbano, quer no meio rural, 
compreendendo os sectores formal e informal477.      
As mutualidades, constituídas sob a forma de associações de cidadãos, têm 
por objectivo principal a cobertura de riscos entre os seus membros 
relativos à prevenção, cuidados médicos e de enfermagem, 
hospitalização,... Elas apresentam características comuns que as aproxima 
uma das outras, entre as quais a solidariedade, a benemerência, a partilha 
de riscos, a entreajuda, a voluntariedade, a participação activa nas 
actividades e a autonomia organizativa e de financiamento. 
O pagamento de direito de adesão e das quotizações é condição 
indispensável a uma efectiva participação na tomada das decisões, nas 
Assembleias Gerais, e no benefício dos direitos sociais. Este órgão 
deliberativo afigure-se superior nas mutualidades, secundado do Conselho 
de Administração, órgão de gestão corrente, e de um Conselho Fiscal, 
órgão de fiscalização das actividades sociais. 
Um elemento importante, ainda para a caracterização dessas mutualidades, 
é a gratuitidade do exercício das funções478, sem quaisquer remunerações 
por parte dos membros eleitos. Não obstante a possibilidade destes 
receberem aquilo que é designado impropriamente de indemnizações479 
pela dedicação à causa nobre da colectividade.  
Tendo em consideração o objectivo estratégico dessas instituições 
mutualistas de atingir as populações desprovidas de qualquer protecção 
social pública, de um lado, e a capacidade económica e financeira dos seus 
membros, de outro, as quotizações sociais variam “geralmente entre 100 
FCFA e 1000 FCFA por mês e por pessoa coberta. As quotizações são 
sempre fixadas por família (um número médio de membros que podem ser 
cobertos por família é fixado, mas pode aumentar na condição de algum 
acréscimo de pagamento, por cada pessoa suplementar). As quotizações são 
mensais ou anuais e podem ser pagas com antecedência no momento das 
colheitas em espécie ou em víveres480 (acontece por exemplo na Costa do 
Marfim).”481 

                                                 
477 Neste sentido ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 7. 
478 Isso não impede que haja pessoal ou assalariado contratado para o efeito. Neste caso, haverá lugar a 
percepção de uma remuneração, ainda que simbólica, ou de uma gratificação, dependendo do 
estabelecido entre as partes, como incentivo e responsabilização pessoal. 
479 Juridicamente as indemnizações configuram um direito que é atribuído a uma pessoa em resultado da 
violação de um direito ou da sua expectativa jurídica. Nas mutualidades sociais elas têm um significado 
diverso. Exprimem um subsídio atribuído aos membros que se dedicam exclusivamente o seu tempo ao 
serviço das mesmas.    
480 Nas sociedades modernas e avançadas, cujas economias são fortemente monetarizadas parece 
impensável a contribuição em espécie para a cobertura de encargos colectivos. Mas esta modalidade 
contributiva pode ser apreciada nas sociedades tradicionais, sobretudo no seio da economia agrícola, de 
subsistência, fracamente monetarizada, principalmente na camada de agricultores. Aliás, ela pode ser 
aplicada, igualmente, no pagamento de parte da remuneração do pessoal médico que presta serviços de 
saúde à comunidade.      
481 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 8. 
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Nestas mutualidades sociais vigora o princípio da flexibilidade da 
quotização social. Aliás este princípio fundamenta-se na necessidade de 
inserção de todos os excluídos pelo sistema público. Não fosse esta 
característica, muitos indivíduos e suas famílias seriam excluídos 
duplamente: pelo sistema público e pelo sistema privado de cobertura de 
riscos de saúde. Esta é, quanto a nós, um elemento de realce e marca o 
espírito de solidariedade, de entreajuda e de cooperação entre os membros 
dessas instituições.    
Mas mesmo assim, como assinala ALY CISSÉ, as “principais dificuldades 
encontradas pelas mutualidades comunitárias estão ligadas às cobranças 
das quotizações” a que se acresce problemas de ordem geral, como a 
adesão, a relação com o pessoal médico e de enfermagem e a gestão482.   
 
As mutualidades dos agentes de Estado, contrariamente às mutualidades 
comunitárias de saúde, não visam os trabalhadores do sector informal. 
Estas têm um cunho ‘corporativista’, na medida em que têm uma 
população alvo bem definida: os agentes de Estado. Mas, pode acontecer 
que o grupo alvo escapa o núcleo dos que possuem vínculo jurídico-laboral 
com o Estado-administração pública, como acontece com os “voluntários 
de ensino no Senegal”483.     
Estas mutualidades, em disseminação nos Estados membros da UEMOA, 
oferecem uma cobertura complementar no domínio da saúde, uma vez que, 
em regra, em todos os países, esta categoria de pessoas goza de protecção 
social pública. Apontam-se algumas experiências, como sejam a da “Costa 
do Marfim, com a MUGEF-CI, que existe desde os anos 70”, 
acrescentando que no caso do “Senegal a maior parte das administrações 
têm a sua própria mutualidade (polícia, militares, administração 
penitenciária)” e no caso do Niger, Benin e Burkina Faso estão em fase de 
instalação484. 
Outra diferença que estas apresentam em relação às mutualidades 
comunitárias de saúde está no princípio da adesão automática. A qualidade 
pessoal de funcionário público ou agente do Estado determina, 
automaticamente, a pertença ao núcleo subjectivo das mutualidades dos 
agentes do Estado. Significa isso que não está na disponibilidade destes a 
liberdade de inscrição. Mas, contudo, podem, delas desistir ou abandonar a 
sua participação. 
Por outras palavras, se no tocante à adesão não existe diferença entre o 
sistema obrigatório e o sistema complementar de protecção pública, já, no 
tocante à obrigatoriedade de permanência, neste último, está na livre 
disponibilidade do contribuinte e beneficiário do sistema. Facilmente se 

                                                 
482 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 8. 
483 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 9. 
484 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, pp 8-9. 
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compreende a sua razão de ser muito ligada ao seu carácter complementar e 
não principal.   
Esta similitude, desde logo, facilita a arrecadação das quotizações dos 
membros, uma vez que a qualidade de funcionários ou agentes do Estado, 
da qual deriva a percepção de uma remuneração mensal, permite efectuar o 
desconto correspondente a um montante fixo ou a percentagem, regra geral, 
proporcional ao salário.  
 
As mutualidades de empresas resultam da sua criação por entidades 
empregadoras ou sindicais, com o objectivo de cobrir as necessidades de 
higiene e saúde do seu pessoal ou dos filiados. No quadro das convenções 
colectivas ou acordos de empresa, algumas legislações nacionais obrigam 
os empregadores a garantir os cuidados médicos do pessoal ao seu serviço. 
De resto, entre nós, esta incumbência das entidades empregadoras está 
prevista no artigo 161.º LGT. A elas cabe garantir um ambiente laboral 
digno para a realização das actividades dos seus trabalhadores. Este 
dispositivo legal insere-se na linha de preocupações de defesa e garantia de 
saúde física e psíquica destes últimos. 
 
Este pequeno retrato das mutualidades sociais na UEMOA tem o condão de 
permitir a captação de fenómenos solidários e de voluntariedade, sobretudo 
entre os indivíduos excluídos do âmbito subjectivo da protecção social 
pública. Este é um cenário comum a todos os Estados membros e que tão 
facilmente não será alterado. Na verdade, a secundarização do aspecto 
social limita a conjugação de esforços tendentes a minorar as inúmeras 
carências dos seus cidadãos485.    
                                                 
485 Essa curta reflexão convida a duas considerações finais. Primeira, pela constituição da Comunidade e 
da União, respectivamente, os Estados membros e os órgãos dessas organizações, assumem o 
compromisso de criação de condições objectivas que tornam efectiva a garantia do direito de residência e 
do direito de acesso ao emprego. Igualmente uma ampla protecção social dos beneficiários: trabalhadores 
nacionais, assalariados e independentes. Nesta conformidade algumas questões devem ser analisadas e 
ponderadas, tais como a manutenção de direitos adquiridos, a cumulação de períodos de contribuição 
social...  
Numa altura em que as vicissitudes da moeda única europeia, marcada por incertezas quanto ao futuro, e 
a heterogeneidade das economias europeias, com graves crises financeiras e orçamentais, e a necessidade 
de articulações profundas das mesmas economias, criam em alguns espíritos a paixão e o retorno às 
moedas nacionais e ao repensar das zonas monetárias óptimas, a CEDEAO aposta no lançamento da 
moeda comum, eco. Para o efeito foi criado um instituto de emissão, o Instituto Monetário da África 
Ocidental, conhecido pela sigla IMAO, entre cinco Estados da CEDEAO, a saber Gâmbia, Gana, Guiné-
Conakry, Nigéria e Serra Leoa. E o seu lançamento estava previsto o lançamento, para o ano de 2009, 
depois de, por duas vezes, ver frustrado este projecto, que visa facilitar o sistema de pagamentos por 
cheques. Não obstante, o seu processo de harmonização, as leis, está numa fase adiantada, e visa o 
tratamento electrónico deste meio de pagamento.  
Esta moeda será comum aos 15 Estados membros da organização e progressivamente alargada à medida 
que se cumpram os requisitos de convergência, entre os quais o défice orçamenta e a inflação.    
Em cumprimento do disposto no artigo 3.º, n.º 2, al. e), “in fine” TCEDEAO, que simbolizará a união 
interna e externa da política e da economia, como forma de vencer os múltiplos obstáculos que 
constrangem a integração das economias africanas, essa moeda será um instrumento que permitirá a 
ampliação das vantagens da integração económica, tal como sucede com a UEMOA, num patamar mais 
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Em suma, o cenário das economias oeste-africanas, presentemente, revela 
que a política orçamental dificilmente pode desempenhar um papel 
determinante a nível das políticas sociais, dados os contornos do Pacto. O 
mesmo é dizer a redução do papel do Estado na economia, das despesas 
públicas necessárias à melhoria das condições de vida das populações, 
resulta uma consequência lógica da limitação dos instrumentos monetários 
fora do alcance dos governos nacionais.  
Acresce a isso, por outro lado, que o mercado de trabalho será penalizado 
em virtude do mau desempenho económico no conjunto da União. E isso 

desencorajará a oferta de postos de trabalho e reflecte-se no nível de 
desemprego, na precariedade laboral e no sistema de protecção social. Não 

obstante, a estabilidade da moeda e dos preços e a ausência de custos de 
câmbio podem contribuir para a melhoria do quadro de investimento na 

União Económica e Monetária. Sobretudo quando se conjuga este ambiente 
à política de criação de empresas conjuntas pelos Estados membros ou seus 
nacionais e/ou em parceria com as das economias desenvolvidas. Esta será, 
na nossa modesta opinião, a direcção em que caminhará a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, uma nova versão do desenvolvimento das sociedades 

                                                                                                                                               
avançado, com moeda própria, o franco cfa, apesar de reunir um número restrito de países que integram, 
também, aquela organização económica regional. 
Parece evidente que não se vai assistir, a prazo, a duas moedas únicas no espaço económico regional 
compreendido pela CEDEAO e pela UEMOA, sabendo que todos os Estados membros desta pertencem, 
também, aquela família. Pelo que se vislumbra, no futuro, a substituição desta organização por aquela, 
com todas as consequências, sobretudo no domínio da moeda única, numa clara concretização do previsto 
no seu Tratado (revisto) – vide artigo 2.º, n.º 1 TCEDEAO, que reza o seguinte: “Pelo presente Tratado, 
as Altas Partes Contratantes reafirmam a criação da Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO) e decidem que ela constituirá a termo a única Comunidade Económica da Região 
para efeitos da integração económica e da realização dos objectivos da Comunidade Económica 
Africana”. Este dispositivo visa a simplificação do processo de integração na Comunidade Económica 
Africana, CEA.         
Segunda, o mercado, a construir quer pela CEDEAO, quer pela UMOA/UEMOA, numa primeira fase, 
quer por aquela, numa segunda fase, seguiria uma lógica de transferências progressivas de competências 
nacionais para a entidade regional supranacional. E partir disso questiona-se a opção seguida pelo 
legislador comunitário: o federalismo ou uma mera cooperação entre os Estados membros. 
Algumas pistas concorrem num e noutro sentido. A autonomia das instituições comunitárias face aos 
Estados, o efeito directo e a primazia das normas comunitárias sobre as nacionais, os recursos financeiros 
comunitários são indicações que parecem conduzir no sentido de um percurso rumo à federação e não 
uma forma de cooperação internacional: a cooperação entre os governos. 
A perspectiva da cooperação intergovernamental ou interestadual (vide neste sentido JOÃO MOTA DE 
CAMPOS, Direito Comunitário, I Vol., Direito Institucional, pp 567 e ss) filia-se na conservação de 
competências nos Estados sempre que não haja atribuição expressa aos órgãos comunitários, o papel 
reservado ao Conselho, um órgão proeminentemente nacional, acrescendo-se um elemento formal de 
exteriorização do actual modelo de formação destes espaços, os Tratados em vez de Constituições. Ainda 
nessa matéria, não menos importante é o aspecto redistributivo dessas organizações económicas regionais 
– manifestado na solidariedade – pouco relevante, pelo facto de os seus orçamentos não comportarem 
recursos financeiros significativos.  
O processo de adesão e a livre disponibilidade de permanência ou retirada (sem embargo do disposto no 
artigo 5.º, primeiro parág., TCEDEAO) e a revisão dos actos constitutivos revelam a posição 
determinante dos Estados membros. Por outro lado ainda, a bifurcação destas entidades não facilitaria 
qualquer tendência federalizante, pelo menos na actualidade.       
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africanas486.   

                                                 
486 O neoliberalismo triunfante agrava ainda mais os desníveis de desenvolvimento das sociedades e 
economias mundiais. A separação em dois mundos, o da economia desenvolvida e o da economia 
subdesenvolvida, não se reduz ou elimina com as ajudas ao desenvolvimento. Estas são importantes e não 
invalidam as legítimas preocupações de uma sociedade global e da sua economia mais justa e equitativa. 
Nesta linha J. A. AVELÃS NUNES, Crescimento económico e distribuição de rendimento, p 166: “Só 
com base nesta solidariedade orgânica entre os estados nacionais dos países subdesenvolvidos e as 
grandes empresas multinacionais foi possível ultrapassar as dificuldades próprias de uma industrialização 
moldada no exemplo dos países com níveis muito elevados de rendimento per capita e de acumulação de 
capital (necessidade de elevadas somas de capital, dificuldade de acesso à tecnologia, estreiteza do 
mercado interno).” (Itálico no original). 
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CAPÍTULO III 
 

SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE:  
ENTRE AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS E A REALIDADE SÓCIO-

CULTURAL E SÓCIO-POLÍTICA GUINEENSE 
 
Generalidades  
 
Os anos de contactos com a cultura europeia foram de suma importância no 
domínio da génese e desenvolvimento dos sistemas públicos de Segurança 
Social Guineense. Durante este tempo, o plano formal e o plano material 
foram corporizados em soluções legislativas adequadas ao tipo de 
sociedade e de economia colonial.  
A actualidade, antes de questionar as opções do passado, permitiu a sua 
manutenção e consolidação, sem embargo de alterações significantes na 
sociedade. Estas verificaram-se nomeadamente a nível económico e a nível 
político. Assim os fenómenos da liberalização económica e adesão a 
espaços de integração económica e a liberalização política, democracia 
multipartidária e pluralismo político, respectivamente. 
Assim, confluem no mosaico social guineense tanto marcas do passado 
como as do presente. Todas estas marcas penetram o tecido social e cultural 
tradicional, procurando modelá-la ou transformá-la. Estas modelações ou 
transformações nem sempre se adequam aos padrões sociais e culturais 
secularizados nas vivências das famílias, etnias e tribos. E os seus 
resultados práticos não logram os efeitos pretendidos antes, pelo contrário, 
contribuem para um maior aprofundamento da distância que separa o 
tradicional do moderno.  
 
A cultura europeia está moldada no individualismo, ávido de mais ganhos, 
o lucro. Toda a sua construção teórica e prática gravita à volta do homo 
oeconomicus, centro da actividade política e da actividade económica. 
Nestas, ele actua imbuído de plena liberdade e autonomia. Para além disso, 
no presente, ele conta com as acções públicas que promovem a sua 
actividade. Assim a concepção e organização do sistema redistributivo, sob 
várias formas e modalidades, uma medida de justiça social.  
Ao invés, as tradições africanas em geral estão cimentadas no colectivo. Os 
seus mecanismos de organização e funcionamento estão estribados nos 
valores e na cultura ancestral portanto, distantes dos valores do 
individualismo e da apropriação dos resultados da produção. Nelas o 
sistema de solidariedade supera as lutas individuais.    
 
O mercado, enformado pelos ideais do individualismo e da concorrência, e 
o Estado (abrangendo as entidades com competências legislativas), centro 
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de produção legislativa, são protótipos de sociedades europeias. Enquanto a 
comunidade, onde se encontram as ideias da solidariedade e da identidade e 
pertença a um determinado grupo caracterizam a tradição africana, sem 
prejuízo das influências que aqueles centros de decisão sobre ela exercem. 
Ambos estes aspectos, não obstante as diferenças de raízes, conferem, em 
conjunto, unidade e consistência ao estudo da Segurança Social.  
A partir destes aspectos centrais serão desenvolvidas análises articuladas 
em ordem a interrogar sobre a validade das opções europeias e das opções 
oeste africanas resultantes do fenómeno da mundialização ou globalização 
das economias nacionais na singeleza da cultura guineense que, apesar de 
tudo, mantém, no essencial, as suas especificidades e particularidades.  
 
 
Secção I. Uma análise crítica das soluções europeias e oeste africana na 

Segurança Social Guineense: as particularidades dos 
matizes sócio-culturais e sócio-políticas nacionais 

 
Historicamente, como se disse supra, a protecção contra os eventos que 
diminuem ou eliminem a capacidade individual de produção e de auto-
sustento desenvolveu-se através de técnicas que se evoluíram durante 
longos anos487. Desde técnicas elementares como economia familiar – 
melhor reflectida na nossa realidade tradicional – para fazer face às 
situações de doença, desemprego, velhice, etc., passando por técnicas 
próprias de instituições mutualistas ou instituições de caridade até a 
intervenção pública.  
Significa que na perspectiva histórica, o sistema de protecção social tem a 
sua origem na própria família, núcleo constituído, essencialmente, por 
laços de consanguinidade. Ele desenvolveu-se e assumiu outras formas de 
manifestações ligadas às preocupações de natureza religiosa ou ainda de 
uma classe social, os trabalhadores manuais. Evoluiu-se para se situar no 
plano das políticas públicas. Hoje, contraditoriamente, partilha os espaços 
quer do público, quer do privado, sem embargo de um melhor chão que 

                                                 
487 A existência do grupo social determinou que as necessidades sejam satisfeitas contando com a 
colaboração dos seus membros. Na família a ideia de poupança está dependente da sua capacidade de 
produção de excedentes. Uma técnica que, à partida, parece estar ao alcance de todos os indivíduos. Esta 
verdade encontra limitação na capacidade de garantir o sustento próprio e da família e na capacidade de 
dispor ainda de rendimentos excedentários. Ela identifica-se com a renúncia ao consumo presente, mas 
não se compadece com o diferimento da satisfação de necessidades básicas, urgentes. Ou seja apenas as 
famílias que atingir a satisfação das suas necessidades estão em condições de economizar, o que leva a 
concluir que ela não é apanágio das economias com baixo rendimento, limitadas à subsistência familiar. 
Numa outra reflexão, essa mesma capacidade de economizar é influenciada pela estabilidade monetária, 
devido ao efeito da desvalorização monetária ou perda do seu valor real que, em certas condições, 
representa um vão diferimento do consumo, para além do arrefecimento da produção nacional, sem 
considerar que o requisito da utilização monetária restringe tal conclusão numa economia em que se 
efectua troca directa da produção da castanha de caju com o arroz importado.     
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neste encontra, devido às redes sociais que se organizaram face à limitada 
intervenção pública. 
Na sua primeira manifestação, a protecção social consistia apenas em 
acções individuais e concretas no âmbito da família e da tribo488 ou etnia489. 
É uma visão privada que se irrompia, sob o desígnio da solidariedade e 
voluntariedade familiar, sucedida no tempo, pela solidariedade entre as 
classes trabalhadoras. Portanto, estava destituída de normas coercivas e de 
conteúdo de direito subjectivo passível de reivindicação judicial. Nascia, 
assim, a protecção social, uma antecâmara da Segurança Social, com o 
objectivo, primeiramente, de conferir segurança económica ao membro da 
família impossibilitado de prover o seu sustento, devido à incapacidade 
física e/ou económica: a protecção social, com traços marcantes de 
solidariedade familiar.  
 
Com o advento da Revolução Industrial – marcado essencialmente pela 
abundância da oferta de mão-de-obra –, a protecção social passa a ser 
encarada como uma preocupação de um grupo de trabalhadores que se vê 
confrontado com sérios riscos que, a magra poupança familiar, não cobria.  

                                                 
488 Neste sentido vide SAINT-JOURS, Yves – La faute dans le Droit Général de la Droit Social, Préface 
de G. Lyon-Caen, Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence, Paris, p 1.  
A tribo é considerada estrutura social ou forma de organização social das sociedades tradicionais. 
Segundo JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES “Problemas e perspectivas do desenvolvimento 
rural da Guiné (Continuação)”, p 89, ela é entendida “como o conjunto de descendência particular de um 
antepassado, agregando um número maior ou menor de famílias extensas que constituem a unidade de 
produção e consumo”. Ela é transitória ou passageira e não perene, em contraposição com a etnia. 
Na formulação de MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 333, 
«La tribu elle est constituée de plusieurs clans partageant la même langue et la même culture, occupant 
aussi un territoire qui lui est propre, notamment chez les peuples dont  le mode de vie est sédentaire.»  
No sentido do seu enquadramento mitológico ou real vide Sobre esta problemática vide GUILLAUME 
PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain postcolonial, pp 64 e ss. 
489 Corresponde a entidades perenes, com todas as consequências a nível da construção de Estado-Nação 
diferente de Estado-tribo ou comunidade. Este aspecto marca a diferença entre a África multi-étnica e a 
Europa mono-étnica, na sua generalidade, salvo raras excepções localizadas.  
Na proposta de ANTHONY GIDDENS, Sociologia, p 248: “Por etnicidade entendem-se as práticas 
culturais e os modos de entender o mundo que distinguem uma dada comunidade das restantes. Os 
membros dos grupos étnicos vêem-se a si próprios como culturalmente distintos dos outros grupos de 
uma sociedade e são vistos por estes mesmos grupos como tal. Diferentes características podem servir 
para distinguir os grupos étnicos uns dos outros, mas as mais comuns são a linguagem, a história ou a 
ancestralidade (real ou imaginária), a religião, os modos de vestir ou outros adornos.” 
O Estado-Nação trata-se, segundo MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, p 49, “hérité de l’idéologie bourgeoise conquérante du XVIIIe siècle constitue le cadre 
général d’expression de la rationalité moderne de l’Etat, avec son culte de l’individualisme, son 
formalisme scientiste et une organisation du travail bourgeoise tournée vers marché industriel 
mondialisé.” Para o mesmo « La faillite de l’Etat-nation en Afrique n’est pas seulement politique ; ele a 
ses manifestations économiques, sociales et religieuses. Mais leurs racines sont socio-historiques : 
l’Occident conquérant a mis e place de véritables stratégies d’asservissement politique dont l’Afrique a 
peine à tirer quelque enseignement.» (p 297).   
Sobre esta problemática vide GUILLAUME PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain 
postcolonial, pp 36 e ss. O questionamento da sociedade tradicional, na perspectiva da negação do Estado 
– a par das atitudes doutrinais – é um dos aspectos do significado do regresso mitológico às origens 
africanas, a que o autor dedica o Capítulo primeiro (Les attitudes régressives), pp 58 e ss.  
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As sociedades industriais criaram um tipo de família nuclear em 
consonância com o modelo económico que vigorava, ao mesmo tempo que 
a existência da família tradicional agrária, de regime patriarcal ou alargada, 
com a sua própria economia, sentia-se ameaçada na sua própria existência. 
Esta era uma situação típica da economia colonial. Mas isso não significava 
o desconhecimento, no passado colonial, da economia tradicional ou de 
subsistência490 ao lado da economia do mercado ou comercial491.  
 
A visão clássica e a visão neoclássica da sociedade e da economia atribuem 
ao Estado um papel residual, meramente suplementar e regulador, 
subordinado/subsidiário do mercado, tal como o consumidor a ele se 
subordina. Esta visão distorcida do papel do Estado não vinga, no presente, 
porquanto ele subordina-se ao cidadão, que o legitima, enquanto eleitor492. 
E, a partir desta visão de vinculação aos direitos do cidadão, ele assume a 
direcção da economia, prosseguindo o interesse da colectividade e não o 
interesse económico do indivíduo493.           
A óptica liberal da sociedade e da economia confiava essencialmente na 
manutenção das condições gerais de produção que tornavam possível o 
processo de acumulação do capital, nos termos regulados pelo mercado. 
Assim, as trocas nas sociedades liberais são dominadas pelo modo de 
produção capitalista. Elas são reguladas pelo direito privado, o que reforça 
– sublinhe-se – a lógica da excelência do mercado na satisfação das 
necessidades privadas, onde se inclui a própria protecção social.  
A transferência para o mercado da gestão e do financiamento dos recursos 
do sistema de protecção social constitui um imperativo de uma economia 
organizada em torno de princípios que atende as forças do mercado. Nele o 
modo de exploração capitalista limita a preocupar-se com o aumento da 

                                                 
490 As economias de subsistência são independentes da economia comercial (como se verificava com a 
economia colonial de exportação), o que as torna menos vulneráveis aos choques externos. Mas 
atendendo às particulares características das economias africanas, produtoras de matérias-primas, no 
contexto da globalização, dificilmente se pode concluir que elas são imunes às alterações do mercado 
internacional/mundial.  
491 No fundo este tipo de economia é incompatível com a economia de subsistência. Em consequência, 
devido aos objectivos da economia colonial, o que se assistiu foi a sua penalização, conforme 
encontramos expressa em CARLOS FORTUNA, “Descolonização, o fim de um ciclo…”, p 483.  
Outra elucidação, no mesmo sentido, encontra-se em ELIKIA M’BOKOLO, África Negra, História e 
Civilizações, p 430, citando a posição francesa na Conferência Colonial de Lisboa de 1933, escreve “O 
interesse geral da França total impõe […] que, a fim de manter a produção do produtor indígena, se 
garanta a este último um preço mínimo que lhe permitiria viver sem atingir demasiado gravemente os 
legítimos interesses dos consumidores das indústrias metropolitanas e sem excluir totalmente os 
exportadores estrangeiros.”    
492 No mesmo sentido JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 37-38. 
493 JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, p 38. 
Não deixa de ser sintomático dessa visão a consagração, pela nossa Lei fundamental, do princípio do 
Estado social, no artigo 11.º, n.º 3, CRGB, com todas as consequências no plano do tipo de Estado 
intervencionista, que rejeita as estratégias que subordinam ou pretendem subordinar a dignidade da 
pessoa humana em detrimento de interesses monopolistas de grupos. 
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produtividade do trabalho, o mesmo é dizer o aumento da mais-valia 
absoluta. 
A dinâmica capitalista revelou-se assim como um sinal de contradições dos 
sistemas e dos seus interesses. Isso estará, portanto, na origem da busca de 
uma sociedade mais justa e equitativa que elimine os privilégios de 
apropriação da riqueza socialmente produzida494. Através dela a sua 
substituição por um modelo de participação na produção e nos ganhos da 
economia por todos os membros da sociedade, como bem sintetizam as 
pressões sobre a sociedade burguesa e a sua cedência ao Estado social que 
se revê na democracia económica em crescendo.  
Com efeito, a sua incapacidade de reagir às contradições de um modelo 
rígido de acumulação do capital está na origem da desintegração social. A 
contradição entre o sistema económico e o sistema político e os interesses 
conflituantes das classes trabalhadoras e detentoras do capital são causas de 
crises do capitalismo liberal495.  
A política de “laissez-faire”, como se sabe, dispensa a intervenção do 
Estado na economia, na medida da crença do funcionamento perfeito do 
mercado: a auto-regulação. A economia clássica desenvolveu-se sempre em 
torno do indivíduo e, consequentemente, restringiu o papel de satisfação 
das necessidades ao mercado concorrencial. Nesta linha, os clássicos 
advogavam o equilíbrio do orçamento, por via da neutralidade com relação 
aos objectivos sociais.  
 

                                                 
494 Tal não se confunde com os subterfúgios próprios de políticas redistributivas dominadas por interesses 
dos detentores do poder político em seu favor ou da sua fidelidade ou ainda de grupos económicos.   
O problema da repartição de rendimentos, dependendo das teorias em presença, em particular a teoria do 
mercado do trabalho, constitui um dos objectos de estudo da Economia Política. Os salários são 
diferentemente pagos aos trabalhadores, em função nomeadamente das características específicas das suas 
formações, qualificações, competências, o tipo de actividades e funções. Em tudo isso  o problema reside 
na designada “diferentiel compensatoire pour qualifier les différences de salaire liées à des 
caractéristiques non financières des différents métiers. Ces différentiels compensatoires son très fréquents 
dans notre économie” segundo N. GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, p 515.  
Vide para mais desenvolvimentos deste assunto, entre outros, autor e obra citados, pp 513-536. 
Também PIERRE KHALFA, “O futuro das reformas – À propósito da repartição do rendimento”, in 
Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Pereira, Fim de Século, 2002, 
pp 111-113. 
495 Vide para mais desenvolvimentos JÜRGEN HABERMAS, Raison et légitimité, Problèmes de 
légitimation dans le capitalisme avancé, Critique de la politique, Collection dirigée par Miguel Abensour, 
Traduit de l’allemand par Jean Lacoste, Paris, 1978, pp 37 e ss. Para o autor “Dans les sociétés du 
capitalisme libéral, au contraire, les crises son endémiques parce que les problèmes de régulation 
temporairement sans solution que fait naître à intervalles plus ou moins réguliers le processus de 
croissance économique, mettent en péril en tant que telle l’intégration sociale.” (Itálicos no original). 
GEORGES CORM, A nova desordem económica mundial, pp 14-16, depois de dar como certo o triunfo 
do capitalismo liberal fala, paradoxalmente, no seu fracasso. Escreve o autor: “Todavia, ao mesmo tempo, 
o liberalismo está em risco de fracassar em toda a parte. O seu próprio triunfo parece perdê-lo na 
cegueira das disfunções que o afectam em diversos pontos da máquina económica internacional que rege 
como senhor absoluto desde que tombaram as barreiras que os sistemas socialistas haviam colocados à 
sua expansão.” (Itálicos no original). 
No mesmo sentido PAUL KRUGMAN, O regresso da economia da pressão e a crise actual, pp 16-20.   



 251

Com o surgimento dos Estados sociais, a perspectiva de conciliação do 
sistema político com o sistema económico abriu caminho a conjugação da 
responsabilidade colectiva e responsabilidade individual. Com elas a 
descentralização496 das políticas sociais e a participação da sociedade civil 
na sua formulação e gestão (e também na sua fiscalização). Estas formas 
combinadas de responsabilidade têm a vantagem de permitir a integração 
de todos, incluindo os mais desfavorecidos, no processo produtivo e 
decisório, para além dos potenciais ganhos em termos de qualidade e 
adequação das políticas sociais às realidades sociais. No entretanto, a 
aquisição da sua pujança parece irreal na actual conjuntura social, cultural, 
económica e financeira.   
A degradação das estruturas sociais tradicionais e a mercantilização das 
relações entre os indivíduos, em consequência da Revolução Industrial, 
aumentou o “grau de incerteza quanto à situação de protecção social dos 
indivíduos”497 tomada de forma isolada e voluntária498. Foram nestas 
circunstâncias que se cristalizaram as mutualidades, com vista à cobertura 
de riscos profissionais que colocam os trabalhadores na situação de 
incapacidade física e dependência económica499. Entretanto, razões 
intrínsecas e extrínsecas destas formas tradicionais de solidariedade 
familiar e de grupos (incluindo aquela solidariedade disponibilizada pelas 
entidades religiosas) ditaram a falência, por razões diversas, dos 

                                                 
496 A descentralização pressupõe que haja autonomia (e independência) das entidades descentralizadas. 
Esta autonomia, nos domínios social, económico e político, são necessários no processo de 
desenvolvimento, para a avaliação cumprimento dos objectivos e do desempenho pelas populações locais. 
Vide sobre o assunto ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de desenvolvimento 
rural na África ao Sul do Saara”, p 166.  
497 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 6.   
498 Estas mesmas incertezas estiveram na origem das “SIP (Sociedades Indígenas de Previdência), 
testadas já em finais do século XIX pela França e generalizadas nas colónias durante a crise: o sistema 
destinava-se a permitir evitar que os camponeses, nos anos mais duros, consumissem a parte das colheitas 
necessárias às culturas da estação seguinte. Jean Suret-Canale mostrou que, concebidas na origem como 
uma protecção obrigatória contra a sua suposta imprudência, as SIP transformaram-se na realidade num 
sistema disfarçado de tributação”, conforme ELIKIA M’BOKOLO, África Negra, História e Civilizações, 
p 430. 
499 A dependência em geral é considerada um fenómeno meramente humano. Ela é intrínseca a condição 
humana desde o seu nascimento e está presente, sob diversas formas, durante o período de vida do 
homem. As suas causas são diversas e implica custos partilhados pela sociedade em geral. A sua 
distribuição é um dos aspectos que interessa em particular às políticas sociais. O indivíduo, a família, a 
sociedade e o Estado são partes interessadas neste processo. O indivíduo, no seio da família, e ela em si 
mesma, procura(ra)m sempre garantir protecção contra os riscos sociais, em virtude da dependência dos 
membros em relação á família. Como a será da sociedade em relação ao Estado, sobretudo o Estado de 
bem-estar social. 
Sobre o assunto vide, entre outros, JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e 
perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 107, fala na “baixa produtividade 
humana e subemprego” como consequência da dependência da sociedade tradicional à terra; MARIA 
JOÃO ROMÃO CARREIRO VAZ TOMÉ, “Algumas considerações sobre a dependência”, in Pessoa 
Humana e Direito, Coordenação de Diogo Leite de Campos e Silmara Juny de Abreu Chinellato, 
Almedina, 2009, pp 295-348.  
A dependência pode ser formulada enquanto subordinação social, política, económica, cultural, religiosa, 
etc, tal como referimos em algumas partes do presente trabalho, reflectindo a situação colonial.      
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respectivos sistemas de protecção social. Em especial, o agravamento dos 
riscos sociais põe a nu, primeiro, as fragilidades da cobertura intra-familiar 
e, depois, extra-familiar, das carências sociais dos indivíduos ou grupos 
sociais, respectivamente. Em consequência, nascia a técnica de seguros 
como meio de cobertura dos riscos profissionais. Os elevados encargos – 
prémios de seguros500 – excluem alguns trabalhadores da cobertura de 
situações de carência ocasionadas pela ocorrência de factos que limitavam 
ou diminuíam a sua capacidade física ou económica de provisão do seu 
sustento e sua família.  
A visão intervencionista da protecção social parte do reconhecimento das 
incapacidades de mercado (monopólios, externalidades, desemprego, etc) e 
encontra o seu pilar na função de afectação pública, a par da função 
redistributiva, própria dos Estados de bem-estar social, para dar resposta as 
situações de desigualdades decorrentes dessas falhas de mercado501. Dela 
decorre a garantia, em tese, do direito universal à protecção social pública, 
nas condições estabelecidas nas legislações nacionais e internacionais.  
Com isso a sucessão do Estado mínimo preconizado pelos liberais pelo 
Estado-Providência ou de bem-estar social. Esta sucessão factual tem 
subjacente preocupação de justiça social, origem da sua intervenção na 
economia, com vista a satisfação de necessidades sociais. Estas diferenciam 
qualitativamente este tipo de Estado do Estado abstencionista, que se 
limitou a garantir as condições de organização e estabilidade da sociedade 
em matéria da defesa, segurança, administração e manutenção da ordem 
pública.  
O desenvolvimento daquele tipo de Estado correspondeu a um determinado 
modelo organizacional da sociedade, economia e política, com os seus 
objectivos e políticas de pleno emprego502, as suas estruturas e funções 
económicas e sociais. Neste sentido, o Estado de bem-estar social, 
caracterizado pela repartição mais ou menos igualitária dos frutos do 
                                                 
500 Note-se que estes constituem encargos que devem ser suportados pelo trabalhador ou entidade 
patronal, dependendo do seu regime jurídico. Considerando a sua filosofia devem merecer tratamento 
fiscal favorável, mormente a dedução à matéria colectável.   
Estes prémios quando são por conta da entidade patronal podem assemelhar-se a liberalidades 
(liberalidades de pensões), carente de juridicidade e de garantia de continuidade, em consequência. Isso se 
agrava com as instabilidades político-governativas e militares, bem como as más práticas de gestão 
financeira da coisa pública.   
501 As políticas ou medidas intervencionistas tiveram lugar, com maior intensidade, no período a partir 
dos meados do século XIX, muito por influência do pensamento socialista. É a partir daí que a questão 
redistributiva se colocou com maior acuidade. Dito assim postula-se que esta função não se ajusta ao ideal 
clássico da sociedade e da economia. 
A redistribuição é um conceito captável quer à luz do pensamento clássico (baseada na concepção 
contratualista de que a repartição dos bens económicos faz-se em obediência aos acordos entre os sujeitos 
económicos segundo as regras da oferta e da procura no mercado), quer do pensamento institucionalista 
(segundo critérios políticos ou de justiça social).  
Para uma síntese deste assunto, vide a monografia de NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A redistribuição 
económica, bem como autores e bibliografias citados.   
502 RAMESH MISHRA, O Estado-Providência na sociedade capitalista, p 133, define o Estado-
Providência pelo lado dos objectivos e políticas de pleno emprego. 
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crescimento económico e do progresso económico, encontra nos 
instrumentos de política fiscal e protecção social (baseado na repartição e 
universalizada) uma fórmula satisfatória para a resolução dos problemas 
sociais. Mas, os seus custos fiscais e orçamentais, em cumprimento dos 
direitos sociais, resultaram em degradação de algumas políticas sociais e 
económicas integrantes do sistema de regulação e intervenção.  
 
O ressurgimento, nos nossos dias, da política liberal tem de ser visto na 
óptica de funcionamento da economia, baseados nos mesmos pressupostos: 
o direito de propriedade privada e a iniciativa privada. O seu respeito 
pressupõe que as instituições existam e funcionam, nomeadamente os 
tribunais503. Nestas ocasiões, exige-se a ‘renovação’ dos esquemas de 
solidariedade privada e institucional, enquanto pilar que permite ultrapassar 
as disputas enquadradas ou não nos mecanismos do mercado. 
 
Enfim, estas considerações são comuns a todos os estágios da sociedade, 
onde a regulação funcional e a coordenação das relações sociais redundam 
de questões sociais e do aumento da diferenciação social. Esta pode ser 
encarada como resultado da divisão social de trabalho, da distância que 
separa o campo da cidade, da desigualdade entre os cidadãos, da 
consolidação dos mecanismos do mercado, do domínio do individual sobre 
o colectivo, da degradação das estruturas sociais tradicionais, da 
diminuição da protecção comunitária, da actual globalização, entre outras. 
Todas estas alterações nas dinâmicas sociais devem ser compensadas com 
uma forte implicação institucional e reformulação dos mecanismos de 
redistribuição dos custos sociais504.  
Como se sabe, a regulação política dos sistemas sociais decorre do 
desenvolvimento económico e social. O crescimento económico exige a 
compensação social, no sentido de que deve existir “equilíbrio social entre 

                                                 
503 Vide JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 118. 
504 Estas questões situam-se na linha da evolução do capitalismo e dos seus pilares. O debate, no plano da 
economia, no século XX, travou-se à volta do papel do Estado, que equivalerá, noutro sentido, a 
substituição da competição económica pela intervenção económica. Muitas são as contribuições de 
economistas, como Joseph Schumpeter e Keynes.  
Na actualidade, são várias as reflexões nesta matéria. Pode ler-se as análises, individuais e em co-autoria, 
de JAMES M. BUCHANAN em http://www.ecolib.org, entre as quais se destacam Liberty, Market and 
State. Political economy in the 1980’s”, Wheat-Sheaf Books, Ltd., Brighton, 1986; The limits of the 
liberty: between anarchy and leviathan, Fund Inc., 2000. 
Vide sobre estas questões JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, pp 
4-5; ANA PAULA DOS REIS VAZ FREIRE, Eficiência económica e restrições verticais. Os argumentos 
e eficiência e as normas de defesa da concorrência, Tese de Doutoramento em Direito, Ciência Jurídico-
económicas, AAFDL, 2008, pp 21 e ss. 
Ainda GRAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, “Social policy and the economy”, p 42: “Market 
economists would argue that all interventions in the economy have costs. A minimum or a maximum 
wage may be desirable if considered in isolation as social policy measures but may appear less attractive 
if the efficiency and unemployment consequences are considered.” 
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o processo de mercantilização da sociedade e as expectativas de maior 
igualdade e justiça social.”505  
 
Em relação à nossa experiência social é possível deslindar um conjunto de 
manifestações mais ou menos características de vários tipos de Estado, 
incluindo a sua relação com a economia. Desde a mais incipiente forma de 
organização e estruturação das relações sociais até às mais complexas e 
conturbadas, no presente. Essas formas sociais que se sucederam no tempo, 
com mais ou menos convulsões, conferem a actualidade marcas distintas de 
várias etapas que caracterizam o percurso de formação e de maturação do 
social e do político.  
  
A ideia da pertença à família cria uma espécie de obrigação natural nos 
seus membros que se sentem forçados a uma cooperação institucionalizada 
em unidades ou grupos sociais antropológicos (clã ou tribo) que se 
relacionam mutuamente com outros e formam uma colectividade política, 
cada um com o seu papel e as suas funções específicas. Numa palavra a 
existência destes grupos está melhor assegurada pela interdependência 
entre os mesmos506.    
Na interpretação de JÜRGEN HABERMAS os membros de um mesmo 
sistema reconhecem-se pela pertença a um mesmo grupo e através dele 
afirmam as suas próprias identidades individuais e do grupo. As sociedades 
organizam-se sobre certas regras e princípios para garantir, dentro de 
margens estabelecidas, a sua manutenção e aperfeiçoamento, sobretudo 
quando os sinais de rupturas ameaçam desintegrar os sistemas sociais507. 
 
A extrema dependência à terra faz da sociedade tradicional uma 
organização social cuja massa populacional se entrega em exclusivo à 

                                                 
505 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 4. 
506 O contrato social pode ser explicado em termos antropológicos como o fez A. MOREIRA BARBOSA 
DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 76-80, ao apresentar os seguintes 
princípios: da liberdade, da igualdade, da solidariedade e aristotélico.  
Todos estes princípios encontram manifestações típicas nas sociedades tradicionais. Na verdade, as suas 
características identificam-se com formas de contratos entre os seus membros. Isso ocorre na vida social 
em geral, particularmente no domínio do governo e no domínio da actividade económica comunitária. 
Nestes, os homens e as mulheres participam livremente. Na actividade produtiva, a ideia do bem-comum 
comanda a todos, sem distinção de sexo ou idade. É a tradução mais elevada da solidariedade entre os 
membros da família, etnia, tribo. 
Na vida política todas as famílias são representadas no “djemberén”, centro de decisão política, o lugar de 
emanação do direito, enquanto produto da vontade geral, sem qualquer discriminação. Em todas estas 
tarefas a realização dos valores herdados dos seus antepassados envolve a comunidade.  
507 Assim a justificação que “Dans cette perspective une société a perdu son identité dès que les nouvelles 
générations ne se reconnaissent plus dans la tradition jadis constitutive” conforme o autor de  Raison et 
légitimité, p 15. 
Para o mesmo e obra, p 20, «Les principes d'organisation délimitent la capacité qu'a une société 
d'apprendre sans perde son identité. Selon cette définition, les problèmes de régulation engendrent des 
crises lorsque (et uniquement lorsque) ils ne peuvent être résolus à l'intérieur des marges de manœuvre 
que circonscrit le principe d'organisation de la société.» 
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actividade agrícola, como modus vivendi. Isto é nela se observa uma 
concentração da mão-de-obra no trabalho do campo, manualmente, sem 
domínio de técnicas que permitam uma melhoria (substancial) da produção. 
Atento a este facto parece lógico admitir que a sua economia é, 
particularmente, caracterizada por um emprego intensivo do capital 
humano na actividade económica.    
Como se sabe a família surge como uma unidade de produção necessária à 
satisfação das necessidades dos seus membros. A interdependência entre 
eles existente e a relação social que dela deriva criaram um sentimento de 
cooperação somente captável na sociedade tradicional, onde o agregado 
familiar funciona como decisor económico e decisor político. Por esta 
razão, a sociedade de família, no concernente ao seu desempenho 
económico, concebe a actividade económica sem diferenciação de factores 
de produção508.  
Os problemas ligados à produção, ao consumo, à repartição e à distribuição 
são submetidos ao conselho dos homens grandes, que, no seu conjunto, 
representam os chefes das famílias. A participação familiar na tomada de 
decisão é um elemento fundamental no domínio da actividade económica 
de produção em geral. Este é um feliz exemplo da democracia 
representativa509.  
A importância da família, a sua relação e o seu papel (reservatório e 
transmissor de valores culturais e de tradições) na vida social e económica, 
constituem características peculiares das sociedades tradicionais510. Estas 

                                                 
508 A diferenciação de factores de produção é um dos elementos característicos da empresa, com 
personalidade jurídica e autonomia patrimonial necessárias à produção especializada de bens e serviços, 
através da contribuição diferenciada dos factores de produção. Ora isso não ocorre na sociedade familiar, 
uma unidade económica de produção que conta unicamente com os esforços dos seus membros. 
Chamando a atenção particular para o caso guineense, RICARDO SÁ FERNANDES, “Políticas 
económicas e decisões empresariais”, p 79, escreve: “Quem vive na Guiné-Bissau facilmente compreende 
que a organização da tabanca, quase assenta numa participação indiferenciada de todos os seus membros, 
é o exemplo vivo de uma estrutura económica não empresarial.”  
509 No sentido próximo JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 104-105, que fazendo uso do conhecimento da 
realidade dos balantas afirma: “(…), inseridos numa sociedade tipicamente fragmentária, portanto, com 
grande importância do agregado familiar e gerida pelo conjunto dos chefes de família (homens grandes). 
Na verdade, são os «homens grandes» de um conjunto de famílias que formam um senado onde decidem 
os problemas e interesses comuns, dando provas dum autêntico espírito cooperativo.” 
Não fosse a origem por todos conhecida podia-se especular e pensar que a nossa democracia 
representativa tem origem antropológica, portanto, ligada às famílias tradicionais, um sinal de inclusão de 
todas elas, mesmo que se de uma representação se tratasse. O que é facto nenhuma família é excluída. A 
importância política da família conjuga-se com a sua importância económica. 
510 Segundo RICARDO SÁ FERNANDES, “Políticas económicas e decisões empresariais”, P 79: 
“Sociedades tradicionais que não se pautam por princípios de mercado e de racionalidade económica, não 
estão organizadas de forma a avaliar a diferenciação das contribuições de diferentes factores de produção 
e não visam uma produção especializada de bens e serviços.” Continua o autor “De resto, há outro erro 
que também tem de ser afastado. É que não há comunidades estanques. Desde há muito, e hoje cada vez 
mais, existe intercâmbio e interdependência entre as sociedades tradicionais e as economias urbanas, não 
sendo invulgar (bem pelo contrário) a perfeita integração de elementos das suas populações nos dois 
quadros de organização. 
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exprimem-se na sua dependência ao divino, que determina as relações 
sociais e económicas, e ainda na sua completa dependência à terra, às 
tradições e aos costumes, entre outras. Tudo isso propicia uma convivência 
familiar e tradicional, na qual o espírito de união e de solidariedade 
dominam a relação social e económica. Deste modo, o paradigma e 
legalidade tradicionais são também jus naturalista, que se identificam com 
a ordem metafísica, intrínseca ao próprio homem, que comporta segundo os 
desígnios do divino511, que o castiga se não se conformar com a sua 
vontade.     
Nessa mesma relação, o papel do chefe de família é insubstituível e se 
confunde com uma instituição que, pelas suas características, é imune as 

                                                                                                                                               
Daí decorre, aliás, uma vontade de transformação das sociedades tradicionais, que têm consciência das 
vantagens dessa convivência desde que feita no contexto de uma harmonia respeitadora da diversidade. 
Realidadea distintas, mas sociáveis e abertas à transformação – tais são os traços que devemos encarar 
quando falamos das sociedades tradicionais ao tratar de um tema que foge à sua lógica e se inscreve numa 
dinâmica mercantil.” (p 80). 
511 A íntima ligação entre o homem guineense e a transcendência manifesta-se na “relação permanente” 
com os antepassados, que se crê estão na morada do sobrenatural. Assim as “balôbas” ou “baloubas”, – 
“nome dado a um pequeno coberto em colmo, de forma circular, de tecto baixo, onde efectuam 
cerimónias de carácter mágico ligadas ao ânimo-feiticismo, muito em especial entre papeis e bijagós. As 
baloubas consideram-se em geral como local em que pairam ou vivem as almas de antepassados do 
agregado familiar a que pertence. Cada família extensa tem a sua balouba privativa onde voltam os seus 
manes.” Cfr. ANTÓNIO CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…”, p 401, – lugar 
santo, entre outras crenças ancestrais, onde se pode encontrar com os antepassados, através das 
divindades “irãs”, “hirãn” ou “Hiran (cobra) e acreditam na imortalidade da alma, se bem que alguns 
crêem na metapsicose, ou transmigração da alma para outro mundo” conforme FREDERICO DE 
BARROS apud ANTÓNIO CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa...”, pp 402 e 405.      
À frente das “baloubas” estão os “baloubeiros”, correspondente ao ritualista que escutam o balouba. 
Entre os brames e manjacos afirma taxativamente MARQUES DE BARROS apud ANTÓNIO 
CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…”, pp 402-403, “o ritualista com função 
idêntica à do baloubeiros, embora possua designação vernácula, é normalmente designado por 
Djambacosse (Jambacosse), quando varão, e por Djambacá (Jambacá), quando fêmea. Quaisquer destes 
tipos de ritualistas pode, por vezes, efectuar cerimónias mágicas, botar sortes, evocar ou invocar as almas 
dos antepassados ou os espíritos ou génios, e exercer a função do homem-medicina." 
Igualmente faz-se referência dessa condição religiosa tradicional dos “PAPÉIS” o ANUÁRIO DA 
GUINÉ PORTUGUESA, pp 352-353.  
JOOP T. V. M. DE JONG, “O irã, o fulano e a doença”, pp 4-5, escreve, a propósito de balantas, 
manjacos, papeis, manhcanhas, bijagós e felupes: “Eles acreditam num Deus, que é criador omnipotente e 
que tem a melhor das intenções para com a humanidade. Mas este Deus está longe e inacessível. Os seres 
humanos só podem solicitar a sua protecção e clemência através de forças intermediárias espirituais às 
quais é dado o nome de irã. 
A palavra irã não indica somente qualquer força ou ser espiritual. Pode ser também um espírito ancestral 
ou qualquer outro ser sobrenatural; ela indica também o local das cerimónias a dedicar a estes espíritos. 
Em relação aos seres espirituais, o irã significa tanto a serpente como os espíritos ancestrais… A serpente 
é divindade mais poderosa à qual só os seres humanos fortes podem ter acesso. 
Ela reside longe da humanidade e por isso é benevolente. Não aceita ofertas de vidas humanas e é a 
representante divina protectora do deus a nível da aldeia.” 
O baloubeiro (ou ainda, noutra escrita antiga “ballobeiros”) equivale a “sacerdotes pagãos” segundo 
JOÃO DIAS VICENTE, Padre Henrique Lopes Cardoso, p 27. 
Diametralmente oposta é a posição de ruptura de JEAN-PAUL SARTRE, L’existentialisme est un 
humanisme, Collection Folio/Essais, Éditions Gallimard, 1996, que recusa a existência divina, ao afirmar 
que: “L’existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare qui si Dieu n’existe pas, …” 
(p 29) ou ainda “ L’existentialisme, au contraire, pense qu’il est très gênant que Dieu n’existe pas…” (p 
38) 
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variações do tempo e do espaço. Assim encontra justificação a máxima do 
pai e marido ad aeternum que protege para a eternidade o filho e a 
mulher512. A protecção da família é uma honra do homem guineense e esta 
transforma-se numa espécie de obrigação moral e social, o que faz dele 
uma ‘pessoa responsável’ que se esforça para produzir o suficiente para si e 
sua família513. Assim, o marido/pai não morre. Ele é ad aeternum. Está 
sempre presente. É o fenómeno da solidariedade, pela qual se passa a 
responsabilidade familiar entre os seus membros (diferente das orfandades 
que se verificam na actualidade: órfãos de pais vivos514). A solidariedade 

                                                 
512 “Mindjer”, na linguagem crioula, é dada em casamento tradicional, vulgarmente conhecido por “mârrâ 
pano”, literalmente traduzido por “Amarra pano ou amarrar pano” que significa “casamento (à moda da 
terra) de homem branco ou mestiço com rapariga preta, e também de desfloramento. Usa-se da mesma 
forma para definir casamento regular entre os nativos” (negrito nosso), nas palavras de ANTÓNIO 
CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…”, p 394.  
Trata-se de uma cerimónia solene realizada para o efeito. Decorre dela a união firmada entre o homem e a 
mulher, confirmada pelas suas famílias. Daí que o casamento tradicional é uma aliança de famílias e de 
cultura, através desse acto, mantém-se para a eternidade a união entre o homem e a mulher, tal como 
defende a doutrina social da Igreja, que considera o matrimónio um dos sacramentos, cfr. sobre o assunto 
M. S. GILLET, L’Église et la Famille, pp 100 e ss. Numa apreciação crítica, HENRI MENDRAS, 
L’Europe des Européens, p 17, escreve : «L’idée que le mariage est le résultat de l’accord des volontés 
des deux conjoints, et de deux seule, est une conception antisociale, et un refus de la parenté. Aucune 
société n’a jamais été construite sur ce principe. Dans toutes celles que nous connaissons, la sagesse veut 
que le choix dês fiancés soit orienté, sinon commandé, par les parents et tout l’environnement social. Le 
mariage est une alliance entre deux lignages ou deux moitiés exogames ; et des règles précises 
s’appliquent partout pour désigner les choix préférentiels et les interdits.»    
Mudam-se os tempos e as convivências também… No entanto, a união tradicional assim concluída fica 
sacralizada. Desta resulta a máxima que preside a sociedade tradicional guineense: a partir do momento 
em que a mulher (entenda-se badjuda “rapariga solteira e… virgem”, cfr. ainda o autor e obra, p 401) 
atinge a idade nupcial e casa jamais é solteira. Ela une-se ao marido para a eternidade. Este a protege 
eternamente. De igual modo, o filho, que resulta dessa união, nunca é órfão. Tudo isso sucede para 
garantir a protecção social e económica à mulher e ao filho. E claro não existe melhor instituto para a 
materializar do que a “erdança”, que não se confunde com o instituto do direito civil, embora as suas 
principais linhas dele não se diferem. 
São, igualmente, elucidativas as palavras sobre “PAPÉIS” in ANUÁRIO DA GUINÉ PORTUGUESA, p 
351: “Morreu-lhe um tio. A sucessão legítima garante-lhe a herança de haveres e mulheres… Cumprido o 
rito, recolhe-as em sossego, bem como aos filhos menores, cuja manutenção ficará a seu cargo.”   
Do que se disse parece sugerir a ideia de que a sociedade tradicional é monogâmica. Não é o caso, uma 
vez que nela, em todas as etnias, a poligamia prevalece, mas não com o mesmo vigor. Em JOSÉ LUÍS 
MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné 
(Continuação)”, p 91, encontramos esta verdade, quando se referia aos balantas: “A poligamia embora 
exista é muito mais limitada que entre os islamizados e a mulher desfruta duma relativa liberdade.”    
513 Cfr. JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento 
rural da Guiné (Continuação)”, p 618, nota de rodapé de página 1. 
514 Esta designação considera-se, no seu conteúdo, englobar uma vastidão de realidades completamente 
diferentes. Desde o pai que se ausenta por razões de combate ao inimigo (lembre-se as Guerras Mundiais, 
as lutas de libertação nacional), emprego (comum nas sociedades desenvolvidas e mesmo em África), 
divórcio e de irresponsabilidade paternal. Tudo isso contribui para a fragilização das relações familiares. 
Em sua consequência surgem problemas legais e sociais. Vide alguns aspectos em HENRI MENDRAS, 
L’Europe des Européens, pp 182-183.  
A designação sugestiva de ANTHONY GIDDENS, Sociologia, p 188: “pai ausente”, para contemplar as 
situações de solidão dos filhos e da mulher, por mais diversas razões, desde voluntárias a involuntárias.  
Por outro lado, de acordo com a tradição guineense, os órfãos são conduzidos às famílias próximas ou 
afastadas. Eles não são integrados em instituições especializadas especificamente concebidas para fins de 
acolhimento ou cuidados. Esta forma de solidariedade familiar está hoje ameaçada devido aos graves 
problemas sociais… 
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exige, portanto, a responsabilidade, sobretudo, pelo bem comum. Em suma, 
a autoridade do pai (chefe de família) implica assunção de 
responsabilidade. 
 
A sociedade tradicional manifesta uma pluralidade de mosaico étnico-
social515, que caracteriza uma infindável riqueza cultural, em que 
sobressaem as línguas étnicas, as representações artísticas (mormente a 
dança), as tradições musicais516 e diversas manifestações culturais 
(sobretudo em épocas de colheitas ou nas festividades como casamento, 
cerimónias fúnebres, de iniciação, etc.). Esta sociedade fortemente 
dominada pela ideia do sobrenatural, das divindades, do respeito pela 
natureza, pela crença da imortalidade da alma – considerada na concepção 
religiosa tomista “como uma substância espiritual”517 – e pela feitiçaria, 
constitui um chão axiológico, que permite uma reflexão ímpar do modus 
vivendi do guineense e da sua relação com os outros seus semelhantes e da 
forma como encara as instituições sociais e políticas.  
Ela constitui um reservatório de convivências culturais e de formas 
diversificadas de relacionamento humano, com a vantagem de convergir 
aspectos sócio-culturais, próprios de várias tribos, que partilham 
pacificamente o mesmo espaço geográfico. A concreta e específica raiz da 
estrutura familiar guineense, aliada à tradição cultural (quase) homogénea 
que aproxima as várias tribos, enraizada em vivências seculares, confere 
consistência e especificidade a uma manifestação social, sem paralelo 

                                                 
515 A diversidade da geografia humana que caracteriza o território da actual Guiné-Bissau é explicada por 
FERNANDO AMARO MONTEIRO e TERESA VÁZQUEZ ROCHA, A Guiné do século XVII ao 
século XIX, p 53, como resultado de “sucessivas migrações... pode dizer-se que a Guiné foi 
simultaneamente ponto de convergência e ponto de irradiação. São numerosas as tribos que aí 
encontramos, com história e territórios próprios, usos, costumes e dialectos diferentes entre si.” 
516 As músicas tradicionais, não raras vezes, são carregadas de uma certa eticidade. Em geral elas 
carregam críticas que incorporam normas comportamentais, uma forma de pedagogia. De igual modo as 
canções que eternizam os acontecimentos sociais. A descrição de sentimentos individuais ou colectivos 
em diferentes ocasiões, tais como as celebrações sacras, choro e funeral, fanado, safras,… Mais do que 
uma vivência e luta pela sobrevivência, por detrás de tudo isso, procura-se perpetuar as alegrias e tristezas 
dos guineenses.  
Tal como no passado muito recente, hoje, de uma forma particular, as músicas veiculam mensagens aos 
diferentes actores sociais, económicos e políticos, enfim… à sociedade. As simples evocações dos 
sofrimentos no passado colonial vis-a-vis ao passado/presente, retratando os difíceis momentos da pós-
independência, do movimento reajustador 14 de Novembro, as astúcias de governantes, políticos e 
homens de negócios, o compadrio, a corrupção, má governação, a impunidade, as injustiças, etc. Nesses 
termos a música é considerada um dos meios de consciencialização social e política.      
517 L. CABRAL DE MONCADA, Universalismo e Individualismo na concepção de Estado: S. Tomás de 
Aquino, p 37. Essa alma humana pela sua espiritualidade possui um “valor infinito” e “é concebida, ao 
mesmo tempo, como forma inhaerens ou «entelechia» e como forma separata ou subsistente, isto é, 
como substância ou «coisa» dotada de um destino eterno” (pp 37-38). Itálicos no original.   
Essa imortalidade acha-se numa íntima ligação com o Divino. Assim nas palavras do mesmo autor: “As 
almas só atingem esse seu fim, na medida em que se despojam da sua individualidade para se absorverem 
na vontade e inteligência de Deus, como princípio da sua própria, única e verdadeira liberdade”, como 
ensina a catequese de S. Mateus, no seu Evangelho (cfr. Mt, 10, 39). 
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noutras latitudes: o fenómeno da solidariedade entre os indivíduos e entre 
os grupos.  
A unidade e a coesão familiar que sempre caracterizaram os diferentes 
povos guineenses constituem fenómenos sociais e culturais que muito 
contribuíram para superar as dificuldades económicas e crises518 de valores 
sociais, sobretudo, hoje, em épocas de profundas crises na vida do país, 
mormente no período do conflito militar despoletado pela Junta Militar, 
entre Junho de 1998 e Maio de 1999, ou ainda no presente marcado por 
tensões e clivagens político-militares, assassinatos e violações de direito 
humanos, (alegadas) tentativas de alteração da ordem constitucional e 
outras manifestações anti-democráticas que ameaçam a normalidade da 
vida social e política nacional e a própria existência do Estado e da sua 
soberania.  
Essa manifestação da pertença individual e familiar é também extensível a 
dimensão tribal e étnica, particularizada na solidariedade familiar, 
encabeçada pela presença permanente de um pai-protector e chefe de 
família, ad aeternum, uma autoridade moral e social, cultural e económica 

519. 
A autoridade do pai e chefe da família (equivale a bonus paterfamilias) um 
estatuto intrínseco a uma personalidade muito respeitada e obedecida pelos 
seus parentes e vizinhos. Este mesmo estatuto é sinónimo da concentração 
nele de todos os problemas sociais, sem embargo da autonomia financeira, 
rectius sensu dinheiro, dos filhos e da quebra de relações de solidariedade 
intra famílias, e as consequências dela decorrentes, como seja a 
manutenção da coesão familiar. [De facto, a sociedade moderna é fecunda 
em fenómenos que fragilizam a coesão familiar por quebra de laços 
familiares.] 
Estas e outras situações de perda de valores tradicionais, por vezes 
fundados em motivos meramente financeiros, devem merecer melhor 
reflexão, compreensão e exploração em termos de soluções legislativas, na 
medida em que elas podem esconder encargos sociais nem sempre 
atendíveis à luz das actuais opções políticas.  
 

                                                 
518 A partir de clássicos, desde Aristoteles a Hegel, na opinião de JÜRGEN HABERMAS, Raison et 
légitimité, p 12,  «(…) la crise désigne le tournant d'un procès fatal qui, malgré son caractère objectif, ne 
fait pas seulement irruption de l'extérieur et qui ne reste pas extérieur à l'identité des personnages 
prisonniers de ce destin.» 
Explicando a origem da crise acrescenta, p 13: «Les crises naissent lorsque la structure d’un système 
social affronté à un problème admet moins de possibilités de solutions que le système n’en réclame pour 
se maintenir. En ce sens les crises sont des troubles permanents de l’intégration du système.» (Itálicos no 
original). 
519 A (eventualidade) morte (de um chefe de família) implica, na tradição guineense, a realização de 
elevadas despesas fúnebres, que por vezes ultrapassam a capacidade de gerar rendimentos pelos próprios 
agregados. Algumas etnias sepultam o defunto ‘enrolado’ em grande quantidade de objectos pessoais ou 
familiares (mais ou menos próximos) como sinal ou símbolo de riqueza. 
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A teoria do poder tradicional dos africanos funda-se num poder hereditário 
dos chefes520, intrínseco a uma genealogia do antigo fundador das 
linhagens, associadas por relações de sangue, que legitime a instalação e 
ocupação da terra. Por ela e através dela se assegura a continuidade da 
descendência, numa sucessão matrilinear521. Nesta perspectiva sustenta 
MBOG BASSONG que “En Afrique, le droit existe bien avant le politique 
et l’Etat.”522 
Significa isso que a teoria da origem da sociedade tradicional reconhece o 
poder (quase) absoluto do fundador da linhagem, uma espécie de 
monarquia limitada pelas instituições sociais e reais, bem como pelos 
outros poderes e contra-poderes, o que permite que a ordem política seja 
acompanhada constantemente de um princípio democrático, com pendor 
religioso (manifestação através de mitos, ritos e crenças)523.    
Nelas, a primazia do colectivo sobre o indivíduo distancia-se do 
racionalismo individual524 para se ancorar numa estrutura horizontal que 

                                                 
520 Dada as características da sociedade tradicional o poder real inclui o poder político e o poder religioso, 
tal como se encontra descrito em MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, p 131: “La gestion des affaires publiques, le bon fonctionnement au judiciaire, la protection 
du clan et de la tribu, les fêtes, la diplomatie, l’assistance aux nécessiteuse, les dons, la coopération entre 
les clans et lignages, etc.” 
Entretanto, dependendo do tipo de organização política (com ou sem autonomia e independência 
governativa) o chefe da família, no segundo caso, é investido em “fonctions religieuses sans être un 
dirigeant politique”, conforme o mesmo autor e obra citada, p 132.  
Esse mesmo poder serviu os propósitos do regime colonial. Cfr. para o efeito JOSEPH KI-ZERBO, À 
quand l’Afrique, p 67. 
521 Escreve MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 130, a 
propósito que «En général, cette succession qui n’a jamais été automatique, est organisée dans un système 
dit matrilinéaire ; celui-ci assurer à l’héritier le caractère royal de son sang, surtout qu’aucun homme ne 
peut jurer qu’il est le géniteur de son fils.»   
522 Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 319. O autor acrescenta : « La famille 
élargie au lignage ou au clan, jouit d’un territoire reconnu où s’organise la vie sociale et juridique. 
Progressivement, le droit et le politique y constituent un champ d’approfondissement, d’investigation et 
de systématisation des connaissances juridiques et politiques qui cristallisent avec l’avènement de 
l’Etat. »  
523 MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 130-131. 
A sociedade tradicional sintetiza o modelo de formação social primitivo, no qual se verifica a 
simultaneidade da integração social com a integração do sistema. Cfr. neste sentido JÜRGEN 
HABERMAS, Raison et légitimité, pp 32 e ss. 
524 O individualismo é uma das marcas das sociedades ocidentais e reflecte uma determinada visão do 
indivíduo e da sociedade em geral. Na sua análise JEAN-PAUL SARTRE, L’existentialisme est un 
humanisme, ressalta uma excessiva preocupação com o individualismo, desligado de valores sociais, 
económicos, culturais, colectivos, históricos, … O individualismo estará na origem de uma concepção do 
ser humano com total liberdade, capaz de decidir (fazer escolhas) e responsável. Assim o existencialismo 
sartriniano parte da consciência humana (o conhecimento individual e dos outros) e da liberdade humana 
como uma pena: “C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. Condamné, 
parce qu’il ne s’est pas crée lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le 
monde, il est responsable de tout ce qu’il fait.”  (pp 39-40) 
O autor, caracterizando o homem, escreve “(…) l’existence précède l’essence…” (p 26) ou seja ele define 
a sua essência e não Deus “L’homme, tel que le conçoit l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est 
qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature 
humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour le concevoir” (p 29), contrariamente ao existencialismo cristão. 
Esta característica é particular apenas do homem, quer ontológica, quer epistemologicamente. As escolhas 
individuais pertencem ao foro privado, sem qualquer interferência externa. Assim o homem é responsável 
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reflecte uma concepção da sociedade expressa através de uma organização 
social “sem Estado”525, constituída por diferentes grupos étnicos526, na sua 
maioria sem estratificação social527. Nestes mesmos grupos em geral, a 
família tradicional528 e a propriedade familiar suplantam os indivíduos e a 
propriedade privada529. A unidade familiar é constituída por um número 
significativo de membros, devido à necessidade de trabalhar a terra para 

                                                                                                                                               
pelas suas acções. Com elas procura moldar o mundo em função do projecto pessoal. Essas mesmas 
escolhas tornam os homens responsáveis pessoais e engaja a humanidade. A liberdade e a 
responsabilidade criam no homem a angústia, contrariamente os que actuam de má-fé.    
Vide também JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, pp 237-238. 
525 Vide OBRAS ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A prática revolucionária - Unidade e Luta, 
Vol. II, Textos Coordenados por Mário de Andrade, Seara Nova, 1977, pp 101, 103. Igualmente JOSÉ 
LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné 
(Continuação), p 90.  
O conceito de uma sociedade “sans Etats ou des sous-États se déduit logiquement du modèle de l’action 
politique considérée. L’Etat diffus peut même parader ; « l’homme n’est pas un loup pour l’homme». 
C’est ce que témoigne, en fin de compte, la société sans État, tant l’ordre s’y trouve intériorisé, 
captivé…”, de acordo com MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, p 323. 
526 Para um panorama geral dos diferentes grupos étnicos que constituem os povos guineenses, vide, entre 
outros, ANTÓNIO CARREIRA, “A etnonímia dos povos de entre o Gâmbia e o estuário do Geba”, in 
BCGP, Vol. XIX, n.º 75, Jul., 1964, pp 233-275; ”FERNANDO AMARO MONTEIRO e TERESA 
VÁZQUEZ ROCHA, A Guiné do século XVII ao século XIX, pp 53-64, especialmente. 
527 Ressalvado o grupo constituído por fulas (e mandingas), cuja estratificação social compreende “(...), 
em primeiro lugar, os chefes, os nobres, e as entidades religiosas; em seguida, os artesões e os dioulas, ou 
comerciantes ambulantes, e, finalmente, os camponeses propriamente ditos” (p 101) das OBRAS 
ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A arma da teoria Unidade e Luta.  
JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da 
Guiné (Continuação)”, p 90, escreve a propósito que o “carácter tipicamente aristocrático das sociedades 
fula e mandinga, onde as classes sociais estão nitidamente separadas e em que a família extensa é a base 
da organização comunitária, não tem semelhança nenhuma com a «sociedade sem estados» dos povos 
Balanatas, em que não há régulos, nem chefes de povoações, nem castas… com os nobres à cabeça 
repartidos por vários clãs, seguidos dos ferreiros que gozam de grande importância, depois pelos 
sapateiros, alfaiates, ourives, tintureiros e tecelões, encontrando-se os trovadores ambulantes no fim da 
escala.”  
Vide ainda a historiografia do povo fula em J. M. MOREIRA, “Os fulas da Guiné Portuguesa na 
panorâmica global do mundo Fula – I, Distribuição geográfica dos fulas”, in BCGP, Vol. XIX, n.º 75, 
Jun., 1964, pp 289-327; J. M. MOREIRA, “Os fulas da Guiné Portuguesa na panorâmica global do 
mundo Fula III – Os fulas segundo os nossos cronistas”, in BCGP, Vol. XIX, n.º 76, Out., 1964, pp 417-
432; J. MENDES MOREIRA, “Da ergologia dos fulas da Guiné Portuguesa”, in BCGP, Vol. XXVI, n.º 
101, Jan., 1971, pp 113-132; MARIA TERESA VÁZQUEZ ROCHA, “A expansão fula na África 
Ocidental”, in AFRICANA, n.º 21, Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, Universidade Portucalense, 
Porto, Setembro de 1999, pp 91-147-   
528 JEAN-JAQUES ROUSSEAU, O Contrato social, pp 14-16, faz uma abordagem sobre as primeiras 
sociedades (Capítulo II), a família, na perspectiva do laço natural (e também voluntário) e na perspectiva 
comparativa com a sociedade política, na qual procura uma base explicativa para as relações entre os 
governantes e os governados.  
529 Não obstante a propriedade colectiva, o chefe da família ou tabanca pode conceder o usufruto de 
terras, para a produção individual. Nem por isso tira a importância económica daquele, nem tão-pouco 
está em causa a primazia daquela propriedade ou ainda o cultivo conjunto da propriedade familiar, cujo 
produto é entregue ao chefe. JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 93, encontra nisso um motivo de perda de 
solidariedade e de diminuição da produção e d e rendimentos: “Tal sistema, baseado na gerontocracia e 
em que o chefe normalmente … conduz como é óbvio, a breve prazo, a um desinteresse dos membros 
activos da família pela cultura do campo colectivo, pois que do seu trabalho não tiram qualquer proveito 
pessoal. Esta ausência de interesse pessoal é uma das causas principais da diminuição de rendimentos.”    
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prover o (único) sustento familiar. Deste modo, atende-se que esta é uma 
das principais características numa sociedade fechada, limitada aos 
membros da família, com reduzido contacto com outros de valores. 
Decorre disso que a família tradicional não é influenciada pelo 
individualismo e racionalismo de tipo ocidental. 
A solidariedade tradicional530 funciona, portanto, como um contrato social 
que compreende a organização de respostas colectivas para as situações de 
incertezas sociais. Nesta linha se situa as reacções em caso de morte do pai 
e marido protector ad aeternum, para garantir a perenidade do sustento 
familiar. Assim o instituto da indissolubilidade dos laços afectivos entre o 
marido e a mulher, entre o pai/mãe e o filho, que perdura para além da 
existência física, a morte. É o vulgarmente conhecido no crioulo531 
guineense por ‘erdansa’ – (pensa-se por influência do instituto de direito 
civil, a herança) –, onde se inclui as dimensões pessoais e patrimoniais, 
abstraindo a sua apreensão negativa de a mulher configurar, ela mesma, 
objecto de sucessão e não uma sucessível do de cujus.  

                                                 
530 Ela tem a vantagem de combinar diferentes elementos do sistema social, desde a política, a cultura, a 
etnia, a religião. Uma das suas manifestações está no trabalho de campo, a bolanha, que carece de 
abundante mão-de-obra. Os resultados da produção dependem, por inteiro, dos factores naturais, como 
sejam as precipitações. Assim, a necessidade de um sistema de manutenção de diques e de água, o que vai 
implicar, desde logo, uma maior organização das famílias e da colectividade em geral.  
Um texto de ISAÍAS RIBEIRO, publicado no BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura 
e de Turismo, Ano III, n.º 34, Maio de 1959, p 3, “Apontamento sobre a recuperação de terrenos para 
arroz no Sul da Província da Guiné”, o autor escreve: “Como se sabe a orizicultura na Guiné assenta 
basicamente nos terrenos subtraídos à influência das marés. Para isso as populações autóctones criaram 
defesas ao longo das linhas de água, defendendo as bolanhas da invasão das marés, e essas defesas 
(ouriques) são produto laborioso de trabalhos de equipa para os quais os contribuiu a autoridade tribal dos 
chefes que foram homens poderosos nas suas áreas de influência.” 
ADAM SMITH, Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza das Nações, Vol. I, p 70, escreve: 
“Nas nações selvagens de caçadores e pescadores, todos os indivíduos capazes de trabalhar estão mais ou 
menos empregados em trabalho útil e procuram suprir o melhor que podem às suas necessidades, ou 
daqueles membros da sua família ou tribo que são demasiado velhos, ou demasiado novos, ou se 
encontram doentes demais para irem caçar ou pescar.”   
531 O crioulo é uma língua de comunicação comum a todos os guineenses. A circunstância de o mosaico 
nacional ser constituído por uma pluralidade e diversidade de raças, de indivíduos de etnias e tribos 
diferentes propicia e facilita uma convivência que somente é possível pela existência de um veículo em 
que todos melhor se expressam e se entendem.  
Reportando a estudos sobre esta temática, com o título “À volta de um debate – O Crioulo”, in 
BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, Ano II, n.º 18, Abril de 1961, p 
3,encontramos, ipsi verbis, a seguinte passagem: “Os deslocamentos para os espaços rurais desocupados e 
a atracção urbana que se exerce, aliás, sobre todo e qualquer homem do campo, criando no indígena a 
necessidade de ter uma língua com que se entenda depois que se quebrou o isolamento tribal em que 
vivia, são causa, na opinião de entendidos, da aparição do crioulo.” E prossegue: “Naturalmente, 
divergem as opiniões, havendo quem veja na existência do crioulo uma insuficiência dos povos mestres, 
enquanto outros acreditam nas suas vantagens, quer como enriquecimento linguístico quer como fonte 
admirável e fascinante para o sociólogo quer, até, para o estudo estático do idioma. Alguns ainda, embora 
poucos, crêem que o crioulo está influenciando o português pelo emprego de arcaísmos um pouco caídos 
em desuso.”     
Vide sobre a matéria PAULO DE SOUSA MENDES, “Instituições de justiça consuetudinárias”, in 
BFDB, n.º 1, INACEP, Bissau, Novembro de 1992, pp 69-76. O autor escreve na p 69, referindo-se a 
pluralidade de línguas nacionais guineenses: “Diferentes nas próprias línguas, muitas das quais complexas 
na gramática (o crioulo é apenas veículo de comunicação inter-étnica),…”   
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Assim sendo, a participação de todos na produção e (re)distribuição de 
rendimentos da comunidade local era (e é, ainda hoje) uma realidade que 
dominava (e ainda domina) as relações sociais e económicas. A família, 
enquanto unidade de produção e de consumo, é uma instituição de inclusão 
dos membros da comunidade, uma motivação ou incentivo a participação 
de todos nas tarefas do quotidiano. De igual modo, as redes sociais 
voluntariamente formadas entre os cidadãos, como são as abòtas e as 
mandjuandadis para manifestar solidariedade aos seus membros, através de 
múltiplas intervenções nos domínios sociais, que substituem o Estado e 
suas instituições. Ainda as acções sociais dos vários grupos religiosos a 
favor dos mais carenciados, excluídos da solidariedade institucional 
pública. Remete-se para desenvolvimentos posteriores destas temáticas.  
 
A exclusão da sociedade formal da maioria da população na época colonial 
era motivo de uma maior coesão entre os membros das comunidades 
africanas. O espírito hospitaleiro, a arte de bem receber e tratar os 
hóspedes, os viajantes,... era um sinal evidente da solidariedade dos 
africanos, mesmo que isso custasse sacrifício pessoal ou familiar. A 
organização étnica e tribal, diferente em função de cada grupo social, não 
obstante os traços comuns já referidos, era uma forma de garantia de 
protecção social aos mais vulneráveis e necessitados. A economia familiar 
era um exemplo dessa realidade.  
As funções do patriarca e das entidades locais quer na administração das 
pequenas comunidades familiares ou aglomerações populacionais, quer nas 
actividades produtivas, eram e são direccionadas à procura do bem 
comum532 e de cobertura de situações de carência, sobretudo em virtude da 
diminuição física, doença ou morte do chefe de família. 

                                                 
532 O bem comum constitui a décima primeira e décima segunda leis da natureza de THOMAS HOBBES, 
Le citoyen ou les fondements de la politique, pp 121-122. Vide ainda do mesmo autor, Leviatã ou 
Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da 
Silva, Prefácio e revisão geral de João Paulo Monteiro, 2ª Edição, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, Estudos Gerais, Série Universitária, Clássico de Filosofia, 1995, pp 132-133. 
O fim de qualquer comunidade ou sociedade resulta da natureza social do homem. No dizer de MANUEL 
CAVALEIRO FERREIRA, “Direitos Humanos e Estado de Direito”, in Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra Editora, 1997, “7.O bem comum não é 
somatório de bens individuais, nem se opõe a estes. É uma simbiose na ordem, natureza das coisas, que 
assinala a marcha progressiva da sociedade.” E continua na mesma página: “O bem comum é para o 
direito, na sua formulação histórica, aqui e agora, a concretização da justiça.” 
Noutra formulação que encontra eco na doutrina social da Igreja Católica, como vem na Carta Encíclica 
“Caritas in veritate” (tradução portuguesa de “Amar ou Caridae na verdade”): “7. Depois, é preciso ter 
em grande consideração o bem comum. Amar alguém é querer o seu bem e trabalhar pelo mesmo. Ao 
lado do bem individual, existe um bem ligado à vida social das pessoas: o bem comum. É o bem daquele 
“nós-todos”, formado por indivíduos, famílias e grupos intermédios que se unem em comunidade social. 
Não é um bem procurado por si mesmo, mas para as pessoas que fazem parte da comunidade social e que, 
só nela, podem realmente e com maior eficácia obter o próprio bem. Querer o bem comum e trabalhar por 
ele é exigência de justiça e de caridade. Comprometer-se pelo bem comum é, por um lado, cuidar e, por 
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Pode-se caracterizar o mosaico social nacional, a partir do contacto com a 
cultura europeia, como uma grande simbiose de muitas influências 
consolidadas ao longo de principalmente duas etapas. Numa fase 
intermédia, de co-existência533 e convivência não pacíficas dos paradigmas 
e legalidades tradicionais e coloniais – estes variando na proporção das 
organizações e estruturações (politicamente hierarquizadas ou não) de cada 
um dos grupos étnicos –, em virtude das suas lógicas e dos seus interesses 
em geral. O agudizar das contradições, numa primeira fase, e 
posteriormente, o relativo domínio destes últimos, criou fissuras entre os 
cidadãos e os gentios ou indígenas; entre os letrados e iletrados; entre os 
cultores da ciência e da arte e os ignorantes; entre os abastados e os 
famélicos; entre os ricos e os pobres; entre os apossados e desapossados; 
enfim... entre os dois mundos, o civilizado e o não civilizado, separados 
pela raça, cor da pele, economia, cultura, religião e filosofia.  
Na sua análise sobre as sociedades tradicionais da África central e a 
situação colonial534, GEORGES BALANDIER535, apresenta aquelas 
                                                                                                                                               
outro, valer-se daquele conjunto de instituições que estruturam jurídica, civil, política e culturalmente a 
vida social, que deste modo toma a forma de polis, cidade.”  
E “36. A actividade económica não pode resolver todos os problemas sociais através da simples extensão 
da lógica mercantil. Esta há-de ter como finalidade a prossecução do bem-comum, do qual se deve 
ocupar também e sobretudo a comunidade política.” (Negritos e itálicos no original). Cfr. BENTO XVI, 
Critas in Veritate, respectivamente pp 12 e 55.  
Encontramos em JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique?, p 69, que a “gestion du bien commun existait 
en Afrique…, sous le vocable de forobà (en lange dioula), qui représente la conception africaine de «la 
choies publique» (res publica).” (Itálicos no original). 
Sobre o assunto e a sua relação com a justiça social vide G.-C. RUTTEN, La doctrine sociale de l’Église, 
Résumée dans les Encycliques Rerum Novarum et Quadragésimo Anno, Bruxellis, 1932, pp 68-69 : « La 
justice générale ou légale a donc pour objet propre le bien commun, c’est-à-dire l’intérêt général, distinct 
de l’intérêt particulier des individus.» 
Esta ideia tem a sua projecção no plano religioso, como traduzido por este autor e obra, pp 69-70 : 
«L’obligation d’orienter toute notre activité vers le bien commun dérive donc du fait que la Providence ne 
nous a pas seulement faits raisonnables, mais aussi  sociaux.»  
533 Apesar de um aparente domínio do paradigma e legalidade coloniais sobre o paradigma e legalidade 
tradicionais a partir da Conferência de Berlim e a consequente ocupação efectiva por parte dos 
colonizadores portugueses “o território permanecia ainda na posse de uma sociedade tradicional 
fortíssima... ali bem próximas e que mantinham bem vivos e presentes os usos e costumes que sempre 
conheceram”, como escreve ÁLVARO NÓBREGA, A luta pelo poder na Guiné-Bissau, p 135. Ainda 
sobre o mesmo assunto, CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-
Bissau. A situação no sector de Tite, região de Quinara”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, 
n.º 10 e 11, Jan-Dez., 1989, p 233: “Após estas guerras de conquista colonial, dá-se início ao processo de 
implantação e consolidação das estruturas administrativas coloniais (processo que começa em 1915), que 
vão entrar em choque com as diferentes estruturas políticas étnicas especialmente as do litoral, principais 
orizicultores da Guiné.” 
534 Este conceito está sintetizado em GEORGES BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, 
Dynamique des changements sociaux en Afrique Centrale, Bibliothèque de Sociologie Contemporaine, 
PUF, Paris, 1955, pp 3-36, nas quais o autor descreve a noção da “«situation» coloniale”, nas perspectivas 
de exploração económica, política e administrativa.  
A situação colonial identifica-se com “a dominação imposta por uma minoria estrangeira, “racial” e 
culturalmente diferente, que em nome de uma superioridade racial (ou étnica) e cultural dogmaticamente 
afirmada, a uma maioria autóctone materialmente inferior; o relacionamento de civilizações heterogéneas: 
uma civilização de maquinismos, dispondo de uma economia poderosa, com um ritmo rápido e de origem 
cristã, impondo-se a uma economia atrasada, de ritmo lento e radicalmente «não cristã»; o carácter 
antagónico das relações que se estabeleceram entre as duas sociedades que se explica pelo papel de 
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rodeadas por uma grave crise devido à longa resistência ao poder colonial e 
à sua própria degradação interna. Enquanto nesta se depara com a 
submissão dessas sociedades “aux contraintes de l’ambigüité, 
l’ambivalence et le décalage” pela aparência entre a realidade social, 
superficial, e a realidade em si mesma, real (passe o pleonasmo), intrínseca 
e reveladora de práticas e dinâmicas do sistema social.   
A situação colonial, segundo ainda o mesmo autor536, tem caracteres 
económicos, a saber: a mediocridade do equipamento industrial, a 
exploração em grande escala e comércio exclusivo, a distância entre as 
sociedades colonial e colonizada e dificuldade de elevação económica do 
indígena, a pobreza da massa indígena e o acentuamento da degradação da 

                                                                                                                                               
instrumento a que é condenada a sociedade dominante; a necessidade de, para manter a dominação, 
recorrer não apenas à «força», mas também a um conjunto de pseudo-justificações e de comportamentos 
estereotipados, etc.” Apud ELIKIA M’BOKOLO, África Negra, História e Civilizações, p 439. 
Noutra formulação a “questão colonial” fundamento do empreenderismo português, sobretudo em África. 
O expansionismo português constituiu uma estratégia que visava recompensar a perda de intervenção de 
Portugal noutras paragens, nomeadamente com a declaração da independência (e o seu reconhecimento 
por Portugal) de Brasil. Cfr. ADAM SMITH, Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza das 
Nações, Vol. II, Tradução e notas de Luís Cristóvão de Aguiar, 2ª Edição, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1989, pp 91 e ss; VALENTIM ALEXANDRE, “O Império africano (Séculos XIX-
XX)”, passim; FERNANDO MARTINS, “A questão colonial na política externa portuguesa: 1926-1975”, 
in O Império africano – Séculos XIX e XX, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, 
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, 2000, p 144, considera que entre 1926-1975, a “questão colonial se tornará, cada vez mais e 
por uma espécie de fatalidade, no elemento essencial da política externa portuguesa.” A situação colonial 
é caracterizada sob vários aspectos: o sistema administrativo e económico que asseguram a paz colonial e 
garante a rentabilidade do empreendimento colonial; a instrumentalização de algumas pessoas pela 
criação de uma aristocracia indígena e deslocação da população branca para a África; a racionalidade 
colonial empreendida somente através de uma dependência política e económica; a insuficiência das 
realizações sociais e o fosso entre os indígenas e a classe dominante; as alterações sociais em virtude de 
acções económicas, administrativas e missionárias; a relação estreita entre o capitalismo e a expansão 
colonial pela comparação da “questão colonial” e “questão social”, para alguma doutrina identificadora 
dos “colonizados” e “proletariados”; a duplicidade de história (africana e europeia) nas sociedades 
colonizadas; tensões e conflitos sociais; as transformações da vila e da família; a pauperização 
camponesa; a destruição da unidade económica família; o predomínio de valores económicos, a 
emancipação dos jovens, a implantação da economia monetária que absorve as relações pessoais, 
afectando a hierarquia tradicional; o surgimento de novos agrupamentos: os partidos políticos e os 
sindicatos.  
Vide GEORGES BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, pp 3 e ss.  Ainda do mesmo 
autor, Structures sociales traditionnelles et changements économiques, in Cahiers d’étude africaines, Vol. 
1, n.º 1, Paris, 1960, pp 1-14. 
Também, numa outra perspectiva, JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de 
Direito, pp 189 e ss.  
Ainda CARLOS VEIGA, “Cabral e a construção do Estado em Cabo-Verde…”, pp 68 e ss. Uma das 
preocupações de Amílcar Cabral, segundo o autor, está naquilo que ele designou de “herdeiros imediatos 
do Estado colonial ou neocolonial”, que, segundo o mesmo “conclui ser uma fatalidade histórica da nossa 
situação específica (e uma fraqueza do movimento de libertação nacional) que tal papel viesse a ser 
desempenhado pela pequena burguesia nativa, ou mais especificamente, pelo sector da pequena burguesia 
revolucionária, por ser essa a única camada social capaz tanto de consciencializar primeiro a realidade da 
dominação imperialista, como de manipular o aparelho do estado herdado dessa dominação.”  
535 Sociologie actuelle de l’Afrique Noire; Sociologie actuelle de l’Afrique Noire – Dynamique sociale en 
Afrique Centrale, Press Universitaires de France, Paris, 1971.  
536GEORGES BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, pp 9 e ss.  
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economia tradicional. Assim as relações sociais estariam na origem de 
comportamentos raciais e de alterações sociais e culturais.  
A par destes, surgem os caracteres político-administrativos geradores de 
uma patologia conflitual e tensões sociais, em virtude da acção 
administrativa tida como um dos factores de transformação social e 
cultural, por vezes confundida com a acção económica. Esta tem lugar, por 
exemplo, pela utilização de mão-de-obra autóctone pelas companhias na 
construção de pontes e estradas, pela cobrança de impostos e necessidade 
do indígena angariar a moeda, para o efeito; pela regulamentação do 
salário, das condições de trabalho e da circulação de pessoas e seus 
haveres; pela separação territorial das sociedades colonial e colonizada: as 
regedorias ou divisão administrativas; pela atribuição de um estatuto 
político menor e o consequente assimilacionismo; pelo controlo político-
administrativo das estruturas políticas tradicionais, através de uma 
integração destas no sistema administrativo, não obstante as resistências e, 
com efeito, uma reduzida penetração da administração colonial no sistema 
político indígena, de onde a criação de chefias paralelas e submissão das 
tradicionais às coloniais537. 
Na fase do início da decadência do domínio colonial, que coincide com o 
assomar de um outro paradigma e correspondente legalidade, o 
revolucionário, que aproveitou as circunstâncias objectivas para lançar a 
sua base de apoio. Este representava uma espécie de reelaboração, 
redefinição ou reorganização do paradigma e legalidade tradicionais, 
aproveitando-se particularmente do aspecto religioso538. Facilmente se 
compreende que o paradigma e legalidade revolucionários539 se 

                                                 
537 Este é um dos pontos de contactos entre o paradigma e legalidade coloniais e paradigma e legalidade 
revolucionários. Tal como aquelas, estes rejeitaram, na pós-independência, na sua estrutura interna as 
formas de organização política do sistema tradicional. Assim por exemplo o banimento do regulado e, 
posteriormente, a sua legitimação e não incorporação na orgânica política e administrativa nacional. 
Sobre este assunto vide a nossa tese de mestrado, p 511.     
538 No mesmo sentido ELIKIA M’BOKOLO, África negra: História e Civilizações, pp 461-471, que 
analisa a resistência popular ao colonialismo português na sua dimensão religiosa (o islão – para uma 
história da sua penetração em África, cfr. HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 8, A guerra dos Cem Anos e o 
alvorecer dos tempos novos, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, Publicações Europa-
América, Lisboa, Julho de 1967, pp 151-159 -, as religiosas africanas, o cristianismo e os messianismos 
negros). Nesta linha se situa uma certa visão apocalíptica, que apregoa uma era de felicidade e de justiça 
pós-colonial e, em consequência, de domínio dos africanos, onde se incluía um milenarismo (muito 
difundido entre os («mumboistas»), uma antevisão “de um fim próximo e espectacular da dominação dos 
brancos: ora arrastados por uma tempestade de fogo, ora aniquilados pela transformação de toda a água 
em sangue, ora exterminados por povos vindos do norte,…”  (p 463). Este tipo de milenarismo teve 
consequências nefastas para a economia de certos povos que, em virtude das profecias, não se coibiram 
de “destruir os seus rebanhos e as suas colheitas para melhor esperarem a idade de ouro.” (idem)   
539 A denominação deve-se a ligação com a revolução e as suas consequências no tecido nacional. A 
consagração no artigo 11.º, primeira parte, CRGB 1973 (inserido no Capítulo II, Dos direitos, liberdades 
e deveres fundamentais), de “objectivos revolucionários e democráticos” - (negrito nosso) – surge como 
confirmação deste tipo de Estado. A sua origem próxima da orientação marxista-leninista do Estado 
demonstrou ser contrária à orientação liberal da sociedade e da economia. O peso excessivo na sociedade 
e na economia do partido-Estado contrariamente à abstenção do Estado visada pelo liberalismo repercute-
se ao nível legislativo na consolidação do papel do Estado centralizador, único agente económico. São 
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confundem com o movimento nacionalista540, conduzido pelo partido-
único, sendo inquestionável, no passado, enquanto instrumento de 
organização e condução da luta de libertação e independência política541 e 
de direcção de dois Estados e respectivas sociedades542. 
                                                                                                                                               
muitos os exemplos da legislação no período logo a seguir a independência no sentido do reforço, por lei, 
do papel decisivo do estado na concepção e materialização do desenvolvimento. Neste sentido esta visão 
tem influência directa no plano da legalidade (revolucionária), muito determinada pelo socialismo 
marxista-leninista. Muitos foram os problemas que se colocaram nesta fase, primeira, da nossa 
independência política.  
O questionamento das leis portuguesas; as lacunas e inadequações do anterior ordenamento jurídico às 
(novas) relações sociais; as iniciativas legislativas sob a forma de Decretos e Decretos-Leis e consequente 
proliferação destes diplomas; submissão dos órgãos do estado ao partido (de que é exemplo o artigo o 
artigo 32.º, segundo parág.), opções de políticas legislativas com intuito meramente sancionatório, de que 
são exemplos os Decretos de nacionalizações de bens patrimoniais dos considerados traidores à Pátria, em 
observância da própria Lei Magna (vide artigo 8.º, “in fine” CRGB 1973); retornos constantes as 
manifestações dos poderes legislativos revolucionários com as sucessivas alterações da ordem 
constitucional, golpes de Estados, … que sustentam a autoridade dos vários estádios revolucionários; os 
processos políticos; as perseguições políticas; os autoritarismos e as arbitrariedades; os tribunais 
militares; a fixação da interpretação correcta das leis constitucionais e das leis ordinárias pelo Conselho 
de Estado e não por um órgão jurisdicional; etc.    
Vide a legalidade socialista em JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado do Direito, 
pp 178-188, e toda a bibliografia citada. 
540 A reacção contra o colonialismo e fascismo está na origem do surgimento dos movimentos 
nacionalistas de luta pela emancipação dos povos negros-africanos, sob dominação colonial. Estes 
movimentos, de raiz étnico-tribal, foram muito influenciados pelo comunismo em virtude das 
semelhanças que apresentam. As estruturas sociais e económicas das sociedades africanas aparentam-se 
as ideias e os princípios que caracterizam o comunismo: a propriedade colectiva; a supremacia do grupo 
sobre o indivíduo; a solidariedade; … sem embargo de não encontrar terreno propício para a sua 
implantação em África, pelo facto da inexistência nela da classe operária, da ausência de burguesia negra 
e do elevado grau de massa populacional camponesa.  
Sobre o assunto vide ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de partido 
único”, pp 74-75; ELIKIA M’BOKOLO, África Negra, História e Civilizações, pp 471 e ss. O autor 
escreve a páginas 463: “Ao invés, e em numerosos casos, sacerdotes tradicionais e médiuns transmitiam 
uma mensagem religiosa de franca oposição à dominação branca, quando não incitavam abertamente à 
acção.”  
A perspectiva sociológica, que atende a ambiguidade do estado africano, a partir da realidade histórica, 
compreendendo a Conferência de Berlim, a colonização e a descolonização, incluindo a sua 
problematização em termos de ficção, encontra-se em GUILLAUME PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai 
sur l’État africain postcolonial, pp 32 e ss. 
541 Ao longo deste trabalho este conceito ou expressão da soberania nacional será utilizado repetidamente 
para, de um lado, manifestar a aquisição de um direito a auto-determinação de um povo e de um Estado, 
com consequência no plano da organização e funcionamento das suas instituições e no plano do exercício 
de poderes de soberania e de auto-vinculação no domínio da relação inter-estaduais. De outro, para o 
contrapor ao conceito da independência económica (e outras independências, que, com certeza, podem ser 
enumeradas consoante as soberanias em causa, mormente a social, a económica, a cultural, a legislativa, a 
fiscal, a da organização e da gestão, alimentar, a da saúde, a da ciência e tecnologia, …), uma conquista 
que tarda a realizar-se.  
Daqui surgem várias interrogações: qual o conteúdo e o alcance da independência política? Qual a sua 
relação com as outras independências? Um Estado politicamente independente garante ou não, à partida, 
as outras independências? Qual o seu efeito na cena internacional, em que os Estados se organizam e 
funcionam na base de soberanias, ainda que estas, pelo fenómeno da mundialização, sentem-se cada vez 
mais atrofiadas? A independência política é incompatível com as diferentes não independências ou sua 
ausência?  
Este é um exercício que encontrará espaço em várias das análises que se seguirão, com maior atenção nas 
temáticas que se prendem com o processo de integração dos Estados e das suas economias, para além dos 
reflexos do passado colonial e as novas formas de relacionamento entre os Estados no post colonialismo. 
Com certeza que os Estados politicamente independentes do colonialismo almejam alcançar, também, a 
independência económica, condição de plena independência. Assim aconteceu com a Guiné-Bissau com 
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O paradigma e legalidade revolucionários estão em mutação, nos nossos 
dias, não obstante definir-se como democrático, mantendo-se 
persistentemente fechado e viciado, incapaz de se adequar à verdadeira 
modernidade ou a verdadeira democracia. Eles, de certo modo, encontram 
terreno propício no movimento reajustador de 14 de Novembro de 1980543, 
um acontecimento que marca profundamente o regime do partido-único, 
um seu marco importante, pela alteração da ordem constitucional, através 
da destituição do então-Presidente do Conselho do Estado, pela dissolução 
da ANP e do Conselho de Estado e pela extinção do Conselho dos 
Comissários de Estado, e consequentemente a assumpção pelo Conselho da 
Revolução das suas atribuições e competências (vide a Lei n.º 1/1980, de 
15 de Novembro544).  
Com a cessação das funções dos órgãos legislativo, consultivo e executivo, 
e entrada em funções de órgãos revolucionários, o país experimentou, pela 
primeira vez, uma nova configuração do poder e um novo relacionamento 
do poder político do Estado com a sociedade em geral. Aqueles órgãos 
vêem as suas legitimidades formalizadas através da Lei n.º 1/1980, 

                                                                                                                                               
a tentativa de industrialização, centrada sobretudo na óptica de substituição de importações pela produção 
interna de bens anteriormente produzida pela antiga metrópole. Esta política podia ser considerada como 
um modelo de desenvolvimento económico contrário á visão liberal ou neoliberal da economia.  
Numa leitura próxima vide BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système 
économique et politique mondial”, pp 178 e ss.  
Numa abordagem que atende a realidade africana posterior à colonização vide GUILLAUME PAMBOU 
TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain postcolonial, passim. Vide ainda W. EMMANUEL 
ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, p 584, que sublinha que «En 
Afrique, nous avons eu la libération sans avoir la liberté, et la souveraineté sans que les peuples soient 
souverains.» 
542 Com certeza que a luta de libertação nacional não se identificava com todo o projecto do movimento-
partido-único. Mais do que essa luta a direcção do Estado e da sociedade são incógnitas que o 
pensamento de Amílcar Cabral desvaneceu, como se pode concluir em CARLOS VEIGA, “Cabral e a 
construção do Estado em Cabo Verde”, p 71: “Insere-se logicamente nesse modelo de Estado a ideia 
central do partido único, força, luz e guia do povo e força dirigente da sociedade e do Estado, que os 
sucessores de Cabral na liderança da luta de libertação nacional impuseram na Guiné e em Cabo Verde no 
alvor da independência desses dois Estados. 
543 Sobre o impacte na ordem jurídico-constitucional deste acontecimento vide, entre outros, EUGÉNIO 
MOREIRA, A repartição de recursos públicos…, pp 46-47, 50-52, (igualmente nota de rodapé de página 
50), 57, e bibliografias citadas. 
Segundo se assinala este movimento tem origem e motivação diversas. Aponta-se, a par da pauperização 
social e a difícil conjuntura económica, os fundamentos políticos e ideológicos, como a aprovação, à 
revelia das estruturas do PAIGC, do ante-projecto da Constituição da República da Guiné-Bissau, pela 
ANP, na sessão extraordinária de 12 de Novembro de 1980.  
Vide, entre outros, numa perspectiva que procura respostas na conflitualidade interna do partido-Estado e 
suas estruturas internas, QUEBA SAMBU, Ordem para matar, pp 72-74.    
544 Publicada em Suplemento ao BO n.º 46, da mesma data. Em síntese a Lei n.º 1/1980, com a 
consumação da alteração constitucional de 14 de Novembro, estabelece um novo quadro de produção 
normativa “como lei constitucional” (conforme o seu Preâmbulo). Com ela são destituídas das suas 
funções o Presidente do Conselho de Estado e o Conselho dos Comissários de Estado e dissolvida a 
Assembleia Nacional Popular. Por outras palavras o poder político do Estado e os seus órgãos são 
dominados por militares e suas estruturas criadas, em substituição.    
Vide também ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, Invenção e construção da Guiné-Bissau, pp 195-198. 
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desenvolvida pelas Decisão n.º 1/1980545 e 2/1980546, respectivamente de 
15 e 17 de Novembro.  
A partir desse acontecimento outros movimentos e contra-movimentos 
ocorreram-se, o que faz do movimento reajustador um acontecimento 
militar que deu início a constantes mutações da mesma natureza. Esta 
forma de concepção e de manifestação do paradigma e legalidade 
revolucionários, através de actos violentos, atingiu o seu auge na guerra de 
7 de Junho de 1998547, no golpe de Estado que afastou o Presidente Kumba 
Ialá do poder, no ano de 2003, e recentemente nos bárbaros e cruéis actos 
de assassínios do Chefe e Estado Maior das Forças Armadas, CEMFA, do 
Presidente da República, em Março de 2009, dos assassínios de duas 
figuras públicas em decorrência de uma alegada tentativa de subversão da 
ordem constitucional. E, mais recentemente a ‘destituição’ do (actual) 
CEMFA e sequestro temporário do Primeiro-Ministro, que seria 
posteriormente libertado diante do papel de facilitador de diálogo do 
Presidente da República. Não menos preocupante é a consideração 
‘consensual’ de se ‘tratar’ de um incidente…   
Face a estes acontecimentos, o paradigma e legalidade revolucionários que 
se identificavam548 (ou até mesmo se confundia), de alguma forma, com o 
paradigma e legalidade tradicionais, nos quais assentavam as suas bases 
políticas, sociais, económicas, culturais, étnicas, tribais, religiosas, 
filosóficas, em virtude de ambos rejeitarem a sociedade e a cultural 
coloniais, destes se divorciaram profundamente, pela sua opção por um 
processo extremamente violento, com todas as consequências.  
Em suma, a história recente do país testemunha o surgimento do 
paradigma e legalidade revolucionários incapazes de se libertar de vícios, 

                                                 
545 Publicada em Suplemento ao BO n.º 46, de 15 de Novembro. 
546 Publicada em 2.º Suplemento ao BO n.º 46, de 17 de Novembro. 
547 Para uma síntese das causas e consequências do conflito militar que deflagrou no país, a 7 de Junho de 
1998, com duração de onze meses, vide, entre outros, SORONDA, Revista de Estudos Guineenses, 
Número Especial 7 de Junho, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, Dezembro 2000; FAFALI 
KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, pp 263-276. Este autor encontra nele uma “causa imediata” 
que “é uma sombria história de tráfico de armas para o movimento independentista casamancês: o 
Movimento das Forças Democráticas de Casamance (MFDC).” No entanto adverte que “ela só pode ser 
bem compreendida através de um conjunto de causas de raízes tão profundas que remontam, por vezes, às 
próprias condições de emergência do estado guineense…” (p 263). 
Os autores (quase todos eles investigadores nacionais e estrangeiros da INEP) reflectiram sobre a razão 
dessa guerra, através de uma abordagem multidisciplinar, sobressaindo os aspectos sociais, históricos, 
políticos, culturais, militares, jurídicos, ambientais e regionais. Trata-se de uma contribuição de suma 
importância em virtude da sua extensão interna e externa e o impacte das hostilidades militares no tecido 
social e económico guineense.  
Ainda a nossa tese de mestrado, A repartição dos recursos públicos…, pp 47-48, nota de rodapé de página 
47.  
548 No mesmo sentido ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de 
partido único”, p 89, que considera que “(…), embora não possa falar-se numa tradição de partido-único, 
parece-me que este sistema está em todo o caso mais próximo das antigas instituições – que não 
conhecem divisões alicerçadas em sectores de opiniões – do que um sistema multi-partidário.”   
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quer do passado colonial549: por rejeitar, no momento da independência 
política, a participação daqueles que não se identificava com a sua luta550-
551, quer do presente: violências e suas reproduções, abusos de poder, 
sequestro de civis e militares, insubmissão destes últimos à autoridade civil 
do Estado, violações dos direitos humanos, assassínios, etc.  
Efectivamente tudo isso demonstra que, na verdade, a actualidade é 
dominada, por muitos vícios, traduzidos, entre outros, pela supremacia do 
poder revolucionário à margem dos ditames do Estado de Direito (e da 
democracia política e económica)552.  A realidade actual revela uma ‘nova 
ordem’ institucionalizada a arrepio da Lei Fundamental. Um défice 
democrático que coíbe o Estado (de direito) e o mantém nas amarras da 
dependência despótica, impedindo-o de monitorizar as transformações das 
instituições sociais e políticas – entenda-se a instauração do Estado de 
Direito substancial – que permitam a inserção do Estado e da sociedade 
guineenses no concerto das Nações e da economia globalizada. 
 
                                                 
549 Em QUEBA SAMBU, Ordem para matar, passim, especialmente pp 34, 54 e ss, encontram-se vários 
episódios que apontam neste sentido. Apontando similitudes de estratégias entre alguns homens de 
partido-único e administração colonial escreve, a páginas 55-56: “Os inimigos do nosso povo utilizaram o 
velho método colonialista: «dividir para reinar» …Foi como um regresso ao ponto-zero, ou seja, ao 
sistema administrativo característico do aparelho colonial.”    
550 São elucidativas, a dois níveis, a diferença de tratamento dos que estavam próximos do círculo do 
partido-Estado, povo, e os que não o integravam, população, no plano político e da participação política, 
sobretudo. Assim a expresso “M’ba luta”, da qual deriva a canção com o mesmo nome, em apologia, aos 
que “foram a luta de libertação”.  
Recordamos, aqui as palavras de QUEBA SAMBU, Ordem para matar, p 54: “Enveredando pela política 
do mais forte, entrámos num processo de derramamento de sangue e de favoritismo pessoais, o que 
conduziu ao movimento de cariz psicológico, «M’ba luta» (Fui a luta), que dividiu os militantes do 
PAIGC em camponeses e urbanos, sendo os primeiros os militantes de base, que lutavam (e lutam) contra 
os desvios da orientação do Partido e verdadeiros continuadores de Amílcar Cabral; e os segundos, os que 
não resistiram às tentações e se aliaram aos inimigos do Partido, pelo que a reconstrução nacional não 
encontrou neles a capacidade motora essencialmente necessária.” (Itálicos no original).  
A identificação dos guineenses com o PAIGC (rectius sensu “as tendências políticas de cada qual; saber – 
como se disse - «quem é quem»”, no dizer de QUEBA SAMBU, Ordem para matar, p 61) era um 
imperativo de construção da nova sociedade. 
De igual modo, a facilidade com que se abasteciam de produtos e géneros de primeira necessidade, numa 
altura em que estes eram escassos e vigorava a política de racionalização do consumo, através de lojas de 
Armazéns de Povo e Socomin, mediante o sistema de cartões e de senhas. Nessa altura foi conhecida e 
imortalizada – também musicalmente – a expressão crioula, então em voga, “m’bai toma”, que 
literalmente significa “fui tomar, buscar”, um direito restrito a classe dirigente política e governante, e 
sua entourage, de então.  
Podia-se pensar que o paradigma e legalidade revolucionários assentavam a sua política redistributiva na 
aquisição de um título válido e legitimado pela participação na luta de libertação nacional. Esta 
configuraria um pressuposto integrado no processo de afectação justa de recursos que se confundia com a 
justiça distributiva firmada na aquisição ou apropriação inicial (“entitlement”) configurado por ROBERT 
NOZICK, ressalvadas as bases de construções teóricas em que assenta o autor.  
551 Contrariamente a leitura de LARS RUDEBECK, “O ideal socialista em África,…”, entende que o 
processo de luta de libertação nacional era democrático, quando escreve o seguinte: “Isso tornou 
necessário, entre outras coisas, um certo grau de democracia no interior dos movimentos de libertação, 
bem como nas áreas libertadas de cada país.” (p 314). 
552 Para um questionamento e uma resposta da existência, entre nós, do Estado de direito, vide EMÍLIO 
KAFTT KOSTA, Estado de direito, passim, especialmente pp 355-356, em que parece apontar no mesmo 
sentido. 
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No passado, a Guiné-Bissau, cumprido o processo de luta de libertação 
nacional e independência, procurou alternativa ao modelo de 
desenvolvimento económico e social colonial, afastado o retorno ao tipo de 
sociedade e economia tradicional, fechada sobre si, com estruturas políticas 
reduzidas e estruturas económicas muito incipiente, para além das suas 
funções e do papel reservados ao chefe no plano da organização social e 
económica553. 
A concepção de um modelo de economia centralizado e planificado – tal 
era o papel reservado ao partido-Estado na economia –, que se filiava nas 
orientações político-ideológicas de construção de uma sociedade rumo ao 
socialismo, cabendo, portanto, ao Estado a direcção da economia e o 
controlo do comércio externo e, em consequência, a redução do papel do 
sector privado, marcou a ruptura do novo Estado com o passado colonial, 
pelo menos no concernente à visão do desenvolvimento da sociedade e da 
economia.  
O tipo de Estado, incluindo a sua orientação político-ideológica, surgido da 
proclamação da independência nacional, no concernente às suas políticas 
públicas, provocou um agigantamento do aparelho administrativo e 
produtivo. Este gigantismo estatal, tanto do ponto de vista da 
Administração Pública como das suas unidades produtivas, sugeria a 
influência indirecta do pensamento keynesiano quanto às preocupações 
sociais e à necessidade de concepção de políticas sociais que relacionasse o 
crescimento económico e pleno emprego e o seu impacte nas despesas 
sociais554.  
Embora não suficientemente manifesto, entre nós, contudo, pode-se 
vislumbrar essa influência na concepção das políticas económicas e sociais 
cuja concretização está dependente do grau de desenvolvimento económico 
do país, hoje, elevado à categoria constitucional, como se confirma pela 
leitura do artigo 58.º CRGB. Pode-se afirmar que, porventura, tal 
dependência explica o (profundo) descompasso no tratamento real das 
questões sociais. As respostas as mesmas dependem da produtividade e 
competitividade da economia nacional, cujos níveis tendem 
sistematicamente para afastar o país do concerto da economia global555 pelo 

                                                 
553 Para uma síntese da impossibilidade de os novos Estados africanos retornarem a situação antes da 
colonização, vide, entre outros, ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema 
de partido único”, pp 78-80. O autor apresenta como principais razões as seguintes: dificuldades de ordem 
interna e internacional e formação política dos novos líderes africanos (alguns com mentalidades 
ocidentais). Realça o conflito entre estes e os antigos chefes tradicionais.    
554 Vide a análise GAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, “Social policy and the economy”, pp 41-
43, no sentido da confrontação dos objectivos de política económica com os de política social. Nela se 
conclui que “In economic policy, the principal goals have been seen as: economic growth, efficiency, full 
employment and price stability. In social policy, the goals have been: equity, equality of opportunity and 
access, minimum income levels, the collective provision of social services, and social integration and 
cohesion.” (p 41) 
555 A exiguidade das economias africanas em geral e os constrangimentos à sua inserção na economia 
mundial, entre outras, determinaram a capacidade de integração das mesmas economias, na opinião de 
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desnível dos seus indicadores sociais comparativamente as outras 
economias mais próximas, reflectindo-se, principalmente, no fraco 
rendimento produzido e na incapacidade de respostas às situações de 
carências individuais ou de grupos, mormente as famílias556, não obstante 
as alterações introduzidas na economia e na política.  
Na verdade, a alteração qualitativa do Estado, traduzida no abandono dos 
ideais intervencionistas, do tipo marxista-leninista, abriu caminho a uma 
nova relação com a sociedade e a economia. Por outro lado, a integração da 
economia nacional numa economia regional oeste africano e a perda da 
soberania monetária conferem maior profundidade e objectividade a esta 
mesma alteração, pelo facto de a política monetária escapar a margem de 
manipulação do poder político.  
Nesses termos, os pilares da economia nacional são reformulados e 
refundados, tendo em atenção a nova visão filosófica do Estado. À esta luz 
novos princípios foram reforçados, mormente a regência da economia pelas 
regras do mercado e o primado dos sujeitos económicos privados, 
conforme preceitua o artigo 11.º, n.º 1, primeira parte, CRGB.  
Assim, o conceito da economia assente primordialmente na liberdade 
individual e na participação económica e social dos cidadãos constitui uma 
nova abordagem, que privilegia a relação entre a criação de emprego, o 
trabalho e o rendimento, e, desde logo, a definição do modelo de protecção 
e o esquema de financiamento da Segurança Social. De facto, o mercado 
não pode funcionar sem regulação, sem intervenção estadual557, como bem 
se cristalizou no artigo 11.º, n.º 2, da Constituição. A defesa dos direitos do 
trabalhador, enquanto membro activo da sociedade, e a defesa dos 
pensionistas, enquanto beneficiário do sistema, outrora seu contribuinte (no 

                                                                                                                                               
ADAMA DIAW, “Avantages et inconvénients …, p 54: “L’intérêt par le Etats africains à l’intégration 
économique se comprend fort bien. Les économies africaines étant de petite dimension, les projets qui 
visent à développer des productions destinées à la seule marche intérieure sont souvent voués à l’échec. 
Simultanément, les handicaps structurels dont souffrent ces pays, liés à des niveaux de développement qui 
sont pour la majorité d’entre eux parmi les plus faibles du monde te les difficultés qu’ils rencontrent pour 
pénétrer les marchés extérieurs peuvent justifier de protéger certaines activités. L’intégration régional 
peut alors être considérée comme une étape nécessaire au développement des Economies africaines et à 
leur ouverture sur le marché mondial.” 
556 Para uma análise do tratamento da dimensão prestadora do Estado relativamente às famílias (na qual se 
particulariza a situação da mulher e da família monoparental e seus problemas, sobretudo provenientes do 
divórcio) no âmbito da Segurança Social norte-americana, vide, entre outros, HENRY AARON, On 
social welfare, pp 7 e ss. Os programas concebidos para os fins redistributivos são criticados pelo mesmo 
nestes termos: “All of these programs express a kind of commodity egalitarianism. In other words, the 
objective ins not to equalize income but to equalize consumption of certain commodities regarded as 
necessary, such as health care or housing, or regarded as meritorious, such as education.”  
Vide ainda MARIA ENGRÁCIA LEANDRO, “Famílias, pobreza e exclusão social”, pp 165-166. 
Igualmente a análise de A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social security in developed countries, pp 
81 e ss.    
557 Como bem lembra NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O orçamento da Segurança Social, pp 120-121, 
a defesa da tese da orçamentação social reflecte a preocupação da desregulação do mercado e que este 
não funciona em pleno longe do político, a intervenção pública, mesmo que tal seja considerada uma 
reacção ao neoliberalismo.  
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caso dos trabalhadores), constituem objectivos cimeiros do sistema de 
protecção social. Como também o será se se considerar a sua perspectiva 
mais abrangente e universalista.  
Estas alterações na postura do Estado (em termos filosóficos, políticos e 
económicos) devem, por sua vez, dar oportunidade à reforma da própria 
instituição Segurança Social, única capaz de planear e projectar a sociedade 
e a economia no médio e longo prazos. Mas, para isso, primeiramente ela 
deverá servir de instrumento que guiará as projecções financeiras (a 
política de planeamento e social, uma inevitabilidade do ponto de vista de 
uma gestão pública sã e regular, nos termos da lei).558   
Mas, tais alterações qualitativas do Estado guineense, de facto, não 
atingiram a Segurança Social. Isso repercute-se na sua capacidade avaliada 
através das políticas sociais de constituir um “importante elemento na 
procura de consenso e legitimação política na instalação do regime 
democrático.”559 O mesmo é dizer que não consegue responder as 
exigências dos diferentes estratos sociais. Igualmente não consegue ser um 
elemento de integração social, a não ser em grau muito reduzido (i. e. as 
ínfimas prestações de abono de família aos filhos menores de 18 anos de 
idade). 
 
A cobertura garantida pelo sistema de protecção social não é imune às 
projecções da economia e da demografia. A relação directa entre o trabalho 
e o rendimento, por conseguinte entre a contribuição do trabalhador e o 
financiamento do sistema, não é imune ao tipo de Estado e da sua relação 
com a economia.  
Com efeito, o Estado era – e ainda continua a ser – o maior empregador e 
mau pagador (pensa-se nos salários de miséria, pagos com significativos 
atrasos), pois reserva a si mesmo a missão de garantir um salário mínimo 
de sustento aos trabalhadores e prestar apoio social às suas massas 
populares. Com certeza que essa sua postura do passado e do presente não 
beneficia a relação entre a contribuição e os benefícios sociais que dela 
advém. Sem prejuízo de uma parte considerável da população ansiosa de 
ocupação no mercado de trabalho. 
Mas, nem por isso se perderá de vista a compreensão da defesa da doutrina 
intervencionista que se manifesta na ideia de se assegurar protecção social 

                                                 
558 Nesse sentido NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O orçamento da Segurança Social, p 123. 
Com certeza que a dependência das contribuições sociais ao salário dos trabalhadores revela que os 
recursos do regime obrigatório são escassos comparativamente às necessidades em despesas sociais. Este 
desequilíbrio tem como consequência a satisfação mínima dos direitos dos trabalhadores ou, ao invés, a 
ruína do sistema, em virtude de não poder comportar todos os encargos com parcos recursos financeiros.   
O desequilíbrio financeiro pode significar, nas palavras de JAMES M. BUCHANAN e MARILYN R. 
FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, p 299: “(…) que resulta mucho más difícil 
proporcionar los mismos beneficios y pensiones reales a los jubilados en futuro que los que reciben los 
jubilados actuales, …” 
559 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 38. 
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a um maior número de indivíduos. Esta teoria económica vai ao encontro 
do emprego de recursos que maximizam as utilidades, podendo conduzir a 
concepção de redistribuição igualitária, na condição de identidades das 
preferências individuais560.  

                                                 
560 A maximização da soma das utilidades individuais está na origem do pensamento utilitarista, 
independentemente do nível de desigualdade na distribuição das mesmas. O problema está no ganho 
agregado. A maximização do bem-estar. Neste particular, o utilitarismo tem a vantagem de se preocupar 
com os ‘resultados’ do bem-estar da população. 
Segundo a crítica de AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, pp 76-77, seria impossível 
falar da redistribuição interpessoal em virtude de a afectação de recursos depender de comparações de 
utilidades com características meramente mentais: felicidade, desejos, prazer. Ela ignora as desigualdades 
na distribuição da felicidade, como também desinteressa-se pelos direitos e liberdades individuais.  
Isso está na conclusão de que se o rico maximizar as suas prestações sociais contrariamente o pobre, os 
recursos deverão ser afectos ao primeiro.   
Esta corrente de pensamento parte de uma sociedade liberal em que as utilidades são maximizadas pelos 
indivíduos, ou seja assenta os seus pressupostos nos indivíduos, na liberdade individual e na maximização 
das utilidades. A preservação da esfera de liberdade individual carece de princípios de justiça compatíveis 
com a liberdade. 
O utilitarismo parece aplicar-se mais à sociedade liberal do que a sociedade democrática pelo facto de, na 
sua origem, assentar sobre a liberdade individual, um pilar do liberalismo, contrariamente à igualdade, um 
dos principais postulados da democracia. Estes conceitos expressam, respectivamente, a liberdade da 
sociedade liberal e a igualdade da sociedade democrática.  
Nestes termos, o problema está na conciliação da liberdade com a igualdade, uma tarefa com alguma 
dificuldade de concretização, porquanto a liberdade sugere o seu sucumbimento apenas confrontada com 
outras liberdades supremas.    
A contraposição do Estado utilitarista (État utilitariste) ao Estado eficiente (État efficient, no sentido 
paretiano) está em PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, p 416: “Un 
État utilitariste sélectionne les critères de J. BENTHAM et de J. RAWLS défendant une norme de 
justice soit sur la redistribution des richesses au profit des plus pauvres (BENTHAM), soit en maximisant 
l’utilité des plus défavorable (critère Rawlsien dit du maximum). Un État efficient au sens de PARETO 
privilégie inversement la norme d’efficience et garantit une justice redistributive optimale en maximisant 
le bien-être social de telle sorte qu’il devienne d’impossible de s’en écarter pour améliorer le sort d’un 
individu sans affecter à la baisse l’utilité d’au moins un autre.” (Negritos e itálicos no original). 
F. A. HAYEK, Law, Legislation and liberty, A new statement of the liberal principles of justice and 
political economy, Vol. II, The mirage of social justice, Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 
1976, p 17, precisa, criticamente, o sentido da palavra utilitarismo da seguinte forma: “The constructivist 
interpretation of rules of conduct is generally know as ‘utilitarianism’. In a wider sense the term is, 
however, also applied to any critical examination of such rules and institutions with respect to the 
function they perform in the structure of society… Thus Aristotle, Thomas Aquinas, and David Hume, 
would have to de described as utilitarian’s, and the present discussion of the functions of the rules of 
conduct might also be so called. No doubt utilitarianism owes much of the appeal to sensible people to the 
fact that thus interpretations it includes all rational of the appropriateness of existing rules. 
Since the late eighteenth century ‘utilitarianism’ has, however, been used in moral and legal theory in a 
narrower sense, and that is how we shall employ term. This special meaning is partly the result of a 
gradual change of” meaning of the term utility itself. 
Originally ‘utility’, as the term ‘usefulness’ still clearly does, expressed and attribute of means – the 
attribute of being capable of potential use. That something has useful indicated it was capable of uses in 
situations likely to occur, and the degree of usefulness depended on the likelihood of the occurrence of 
those situations in which the thing might prove helpful and the importance of the needs is was likely to 
satisfy.” 
Vide ainda KENNETH J. ARROW, Social Choice and Justice, pp 106-108. O autor começa por destacar 
a sua posição ambivalente perante o conceito, nestes termos: “It will have been seen my attitude toward 
utilitarianism is ambivalent. On the one hand, I find it difficult to ascribe operational meaning to the 
utilities to be added. On the other hand, I have suggested that the practical differences between the 
maximum and the sum-of-utilities criteria are not great, and indeed that maximum principle would lead to 
unacceptable consequences if the world were such that the two principles really differed.” 
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A evolução para uma economia descentralizada, com predomínio dos 
agentes económicos privados, (tendencialmente) livre e concorrencial, em 
consequência da desintervenção do Estado na economia, faz perspectivar 
uma nova relação entre o trabalho e o rendimento, conquanto se sabe que 
no mercado os mais competentes, capazes e qualificados tendem a vencer. 
Assim, a relação entre a procura e a oferta de trabalho e a remuneração da 
mão-de-obra (qualificada) obedece a critérios enformados pelo próprio 
mercado. Ora, isso leva a pensar que haverá mais consciencialização 
quanto aos direitos laborais e sociais, mormente a reivindicação da classe 
trabalhadora quanto aos seus direitos inalienáveis, sobretudo em matéria da 
remuneração do trabalho prestado. Como consequência, tendencialmente, à 
medida que se prospera a economia nacional desaparecerá o salário de 
miséria e aumentará progressivamente a contribuição para o financiamento 
do sistema público de protecção social.   
O (relativo) atraso do estádio de desenvolvimento da economia nacional, o 
atraso tecnológico, a fraca qualificação técnica e científica dos técnicos 
nacionais, a falta de competitividade561 no mercado regional e mundial, a 
que se acresce a questão cultural da nossa população em geral, em 
particular, das classes técnica e empresarial, constituem determinantes 
negativos a um alto nível de rendimento nacional, com reflexos negativos 
em matéria da (re)distribuição de rendimentos entre os factores produtivos.   
Trata-se, na verdade, de um problema inerente à capacidade empresarial 
privada nacional e estrangeira de conseguir absorver um número 
significativo de mão-de-obra nacional562 para colmatar a fraca performance 
do sector público empresarial. Assim, face aos condicionalismos 
económicos em geral, a capacidade de gerar receitas (resultantes tão só da 
comparticipação dos trabalhadores e empregadores acrescidos da 
transferência pública) fica diminuída relativamente ao grosso das despesas 
sociais que devem ser satisfeitas para todos os beneficiários, constituídos 
por contribuintes (mormente os trabalhadores por conta de outrem e sua 
família) e não contribuintes (os combatentes da liberdade da Pátria e sua 
família e os deficientes), cujos encargos devem ser assumidos pelo 
orçamento do Estado. 
Neste plano se denota a importância que reveste as instituições públicas e 
privadas no domínio da protecção social é evidente. Os bens e serviços 
produzidos por estas entidades transformam-se numa questão social. A 
acção pública que as dirige e conduz – a regulação estadual – terá de ser 

                                                 
561 Por causa sobretudo externas, como sejam as trocas internacionais e a fixação de paridade monetária e 
o seu efeito sobre as importações/importantes e as políticas de subsídios praticadas pelos países europeus 
e americanos de estímulo aos agricultores para competirem com os nossos camponeses. 
562  Existirá relação entre a oferta de trabalho e os salários. No entender de DAVID RICARDO, Princípio 
de economia política e tributação, p 111: “Com o progresso da sociedade os salários terão tendência a 
descer enquanto forem regulados pela oferta pois a oferta de trabalhadores continuará a aumentar à 
mesma taxa enquanto a procura aumentará a uma taxa lenta.”  
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bem comprovada. As acções políticas devem visar uma melhoria das 
respostas do mercado, quer formal, quer informal. Sobretudo este último, 
uma fonte inesgotável de solidariedade, de inclusão e de protecção social.  
O passado colonial e o passado recente contribuíram para agravar ainda 
mais muitos dos males que afectam a sociedade guineense. Se 
percorrermos as nossas cidades, as nossas tabancas e os nossos bairros, 
com certeza, lá encontraremos, em cada um deles, vastíssimas imagens de 
gentes de todas as idades – sobretudo as crianças condenadas ao fracasso 
por falta de educação, instrução e de formação, presas fáceis de (alegado) 
tráfico dissimulado em acções de aprendizagem corânica em Senegal – que 
deambulam, física ou psicologicamente, de um lado para outro, a procura 
não se sabe de quê?!… Acaso do destino? Acaso da sorte? Acaso de uma 
migalha para aliviar o estômago? Acaso de conseguir vender, nas ruas, um 
produto banal ao alcance de qualquer indivíduo europeu? Acaso de um 
cantinho para apreender a ler e a escrever? Acaso da paz, da tranquilidade, 
da segurança? Acaso de seus compadres? Acaso de algum alvo…? 
Quiçá?!...  
O certo é que estas imagens que atravessam o nosso quotidiano são tão 
pungentes e cruas que não podem ser dissimuladas perante a assunção de 
uma nova classe de gentes que, inesperadamente, acumulam riqueza, pelos 
seus estatutos adquiridos... Estas e outras imagens, tão comuns as várias 
Áfricas em geral e de modo particular a Guiné-Bissau, merecem profundas 
reflexões, pelo menos, no concernente à sua gravidade e às respostas 
públicas e privadas necessárias para acudir a uma contradição de realidades 
que se coabitam: aflição de muitos indivíduos e a ostentação de poucos que 
se lançam num ‘jogo sem regras e sem arbitragem’ a arrepio dos desafios 
estabelecidos superiormente pela Constituição.  
Essas imagens, com origens próximas ou remotas, devem constituir 
preocupações dos políticos, economistas, investigadores, homens de 
negócios e cidadãos comuns. Esses males hodiernos, por outras palavras, 
questionam o papel das políticas públicas e das instituições sociais, 
políticas e económicas, quer nacionais, quer internacionais, na procura de 
respostas adequadas às situações de necessidades extremas e os propósitos 
da sua atenuação ou até mesmo erradicação.  
É incontestável o papel da política e do mercado, numa palavra das 
instituições em geral, na melhoria das condições dos que mais carecem. 
Sendo estes os mais atingidos pelos flagelos resultantes do atraso de 
desenvolvimento, eles acabam por sofrerem duplamente: porque são 
vítimas do atraso de desenvolvimento – como quaisquer outros –, porque 
são vítimas da ignorância dos seus próprios direitos e definitivamente 
acomodam-se nas suas incapacidades de questionar o poder público ou de 
influenciar a melhoria das suas próprias condições de vida.  
 



 277

Num outro plano, não menos importante, a globalização ou mundialização 
das economias domésticas é apanágio do paradigma e legalidade 
neoliberais triunfantes. Um tal triunfalismo questionável devido o projecto 
de sociedade e economia a ele associado, sobretudo nestes últimos tempos, 
marcados por uma grave crise financeira563, um demérito da actual 

                                                 
563 A actual crise financeira eclode oficialmente em Agosto de 2007, com a intervenção (mormente a 
injecção de liquidez) dos bancos centrais para suster a crise dos créditos de alto risco. Lentamente a 
chegar, esta crise tem origem no final de 2000, com a bolha da Internet e a reacção da Reserva Federal 
norte-americana, Fed (corte na taxa de fundos federais), seguida do ataque terrorista de 11 de Setembro 
de 2001.  
Os centros de decisão financeira, de facto, com a globalização, escapam ao controlo nacional. Um desses 
centros é o mercado financeiro. O desaparecimento do sistema de Bretton Woods permitiu uma série de 
transformações que afectaram o princípio de funcionamento das finanças: a liberalização dos sistemas 
financeiros nacionais e integração internacional. 
Parafraseando MICHEL AGLIETTA, « La globalisation financière », p I: «La globalisation financière est 
le nom donné à des transformations qui ont affecté les principes de fonctionnement de la finance. Ce son 
des transformations très profondes qui associent étroitement la libéralisation des systèmes financières 
nationaux et l’intégration internationale.  
La globalisation financière agit sur les conditions de la croissance des économies. Elle s’accompagne 
aussi d’une instabilité endémique qui nourrit des crises financières récurrentes. Ces crises accompagnent 
l’extension de la libéralisation financière dans les pays en développement. » 
A alteração do regime monetário internacional é considerada um dos principais factores que determinou o 
desencadeamento da crise financeira: um processo em que se combinou a aceleração e a desaceleração da 
inflação em grande amplitude. 
Em particular, esta crise despoletada pelos bancos (tal como igualmente a crise de 1929, em que os 
bancos desempenharam um papel fundamental na recuperação do crescimento económico). Ela pode ser 
resumida como sendo uma desordem do capitalismo sistematicamente ameaçado pela desregulação.  
Com consequência na orientação económica liberal de auto-regulação da economia esta crise demonstra 
que os ideais liberais de uma economia sem regulação não garantem a prosperidade. E, simultaneamente 
coloca na senda dos políticos e economistas a interrogação sobre a emergência de um novo capitalismo 
menos flamejante e mais seguro.  
Com efeito, a actual crise resulta de um excessivo protagonismo dos mercados financeiros internacionais 
que torna o sistema financeiro mais vulnerável, contrariamente à letargia da intervenção pública, da 
regulação e da fiscalização nos mercados financeiros. Nos primeiros nove meses registaram-se perda de 
mais de 25% nos principais índices americanos e mundiais.  
Historicamente, a partir do decretamento do fim da convertibilidade do dólar/ouro e das paridades 
monetárias, em 15 de Agosto de 1971, a década oitenta conheceu um capitalismo financeiro nos Estados 
Unidos da América (com a Administração Ronald Reagan) e Reino Unido (com o Governo de Margaret 
Tatcher) e a massificação do acesso ao crédito. A partir dessa altura surge o problema do desequilíbrio 
entre o PIB e o peso da dívida da economia em geral, contrariamente à prosperidade das empresas 
imobiliárias. A desproporção do endividamento das famílias acabaria, em suma, por criar, no sistema, 
uma situação de incumprimento das suas obrigações.  
O problema coloca-se, entre outros, na (manutenção) da credibilidade do sistema financeiro em geral. 
Esta depende dos seus intervenientes: os Estados, os reguladores e os bancos. A confiança recíproca entre 
os bancos (avaliados segundo as suas posições, rankings), as empresas e as instituições de regulação do 
sector é indispensável à salvaguarda do mesmo sistema.       
Relativamente à crise dos anos trinta (que eclodiu em Wall Street, a 24 de Novembro de 1929, a «quinta-
feira negra», cfr. HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 19, Da primeira guerra mundial à vitória de Roosevelt em 
1932, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, Tradução de Maria Manuela Soares Faure da 
Rosa, Publicações Europa-América, Lisboa, Março de 1969, pp 177 e ss) – incluindo a sua repercussão 
nas economias africanas, na altura ligadas às economias europeia e mundial – uma das suas revelações 
está no realce da limitação da economia colonial de exportação (aliás, ela foi considerada com origem 
mais nos problemas estruturais da economia colonial do que efeitos da crise mundial). As especulações 
bolsistas que estiveram na sua origem obrigaram ao encerramento e à racionalização da actividade 
bancária, o que significou o retorno do investimento europeu. 
No presente, o espectro da crise de 1929 está não somente no sector bancário como em outros sectores da 
economia. As empresas comerciais do sector privado, sobretudo as de médias e pequenas dimensões, são 
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forçadas a uma constrição das suas operações e, em consequência, ao abrandamento dos investimentos, 
principalmente no estrangeiro. Em particular a quebra do volume de investimentos afectará mais as 
economias dos países africanos carentes de investimentos privados e públicos (contrariamente os 
avultados incentivos estatais nos países europeus e americanos como forma de relançamento da 
economia).  
Uma eventual refluência do investimento estrangeiro reflectirá necessariamente no reforço do 
investimento público e privados nacionais, para se manter ou revitalizar a economia africana. Essa 
mutação, contudo, não se afigura sólida. Muitos dos investimentos arriscam-se a serem suspensos ou 
abandonados. O efeito disso sentir-se-á, sobretudo, nos sectores vitais da economia e da sociedade, 
mormente as infra-estruturas básicas de saúde, educação e ensino, para além da sua implicação no nível 
de desemprego.  
Daí a imperatividade da ajuda pública ao desenvolvimento. Como se não bastasse, esta tem vindo a 
reduzir drasticamente desde os anos oitenta à actualidade, respectivamente de 17% para 5%. Apesar do 
consenso que o assunto gera, a nível das Nações Unidas, os países mais desenvolvidos teimam em não 
aumentar as suas contribuições. 
A crise financeira limita a capacidade dos Estados menos desenvolvidos em prosseguir os programas de 
luta contra a pobreza e combate as doenças endémicas (o que significa que estes são por ela e pelas suas 
empresas atingidos). As doenças causadas pelo subdesenvolvimento, incluindo a má nutrição, 
dificilmente são combatidas nesta circunstância. Do lado do combate a pobreza a luta poderá não ter 
resultado positivos se considerarmos que (eventualmente) as famílias necessitarão de mais rendimentos e 
isso pode implicar o trabalho infantil (um fenómeno não exclusivo do subdesenvolvimento, porquanto se 
regista, também, nas economias desenvolvidas, como confirma RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 
113: “Na Grã-Bretanha, …; este país é o campeão europeu do trabalho infantil; um relatório da Low Pay 
Unit publicado em 1996 revelava que 2 milhões de jovens entre os seis e os quinze anos – dois quais 5000 
000 com menos de treze anos – tinham um emprego regular em sectores por vezes duríssimos.” E 
desabafa: “Regresso ao século XIX.”) Significa que o seu efeito irreversível sobre o desenvolvimento 
tardará a repercutir-se nas economias subdesenvolvidas.   
Diríamos que os efeitos desta crise – aliás como de tantas outras – são nefastos para a sociedade e para a 
economia. Ela potencia conflitualidades sociais. Um ambiente com estas características, entre nós, pode 
esconder um perigo latente, capaz de perturbar o normal funcionamento das instituições, …     
Outra consequência da actual crise poderá notar-se nas trocas comerciais entre os Estados e suas 
organizações económicas regionais. A crise generalizada de produção poderá desequilibrar os orçamentos 
públicos e conduzir a contracção de empréstimos e aumento da dívida pública e seu serviço. (As 
economias mais avançadas disponibilizam linhas de crédito para consumo, através da aquisição de 
produtos manufacturados, sem qualquer alteração na capacidade produtiva, isto é uma forma de 
perpetuação da dependência económica e reprodução de dívidas e de desequilíbrio da balança comercial).  
Para mais desenvolvimentos, vide a análise de ELIKIA M’BOKOLO, África Negra, História e 
Civilizações, pp 427-438. Ainda FREDERICO BONAGLIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e 
Desenvolvimento, pp 20-26. 
Outras crises financeiras tiveram lugar durante o último século, embora não com as repercussões das 
mencionadas aqui, em resultado de uma crise estrutural que tem sacudido a economia mundial. São crises 
particulares e localizadas, mas que influenciaram as economias domésticas.  
Exemplificam-se : a de 1987, o dia 19 de Outubro (que ficou conhecido por Black Monday), marca a 
maior queda (22.61%) do índice bolsista de Dow Jones, de New York, e arrasta os mercados europeus e 
asiáticos ; é também conhecido pelo primeiro crack da era da informática e tem na sua origem as 
informações privilegiadas a nível (do défice) comercial postas a circular e ainda o aumento da taxa de 
juros pelo Banco Central alemão ; 1997/98 (com início no colapso de fundos – de conversão, hedge  –  de  
investimentos Long-Term Capital Management, LTCM, na Ásia e depois Brasil e Rússia. Estes fundos 
foram criados pelos vencedores do Prémio Nobel da Economia Myron Scholes e Robert Merton) e 
pensava-se que deviam ser negociados na pequena diferença de taxas praticadas pelos governos, devido à 
tendência, a longo prazo, para a convergência, na opinião dos economistas; entretanto, a Rússia (Agosto 
negro na Rússia, onde se perdeu cerca de 60% em 11 onze dias) não conseguiu honrar os seus 
compromissos de pagamento de seus títulos, em 1998, e isso deflagrou a fuga dos investidores para os 
EUA, o que fez aumentar a diferente entre os dois títulos, e a eminência de perda de capitais investidos 
pelo LTCM, através de outras empresas, apenas evitada pela venda de títulos ao Tesouro norte-americano 
e em consequência a agitação nos seus mercados, o aumento de taxas de juros e a intervenção do Fed e 
colocação de mais de três biliões de dólares para antecipar o quase certo colapso da mesma empresa, 
precedida de corte de taxa de juros para estabilizar o mercado, em Outubro de 1998, em 2000 foi 
liquidado o LTCM; 2000, com antecedentes ainda nos finais da década de noventa, a partir da explosão 
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do preço de acções das empresas de Internet (sobretudo a AOL) cotadas na bolsa de valores de Nasdaq 
(esta havia acumulada uma quebra de 78%, em Março de 2000, depois da compra pela AOL da empresa 
mídia Time Warner, por cerca de 200 biliões de dólares americanos, em Janeiro do mesmo ano, e isso 
teve repercussão no investimento na economia americana, agravada seriamente com os acontecimentos 
terroristas de 11 de Setembro de 2001), um índice especial formado por indústrias de novas tecnologias 
de informação e de comunicação ; 2001, na sequência dos ataques terroristas de 11 de Setembro e o 
consequente encerramento temporário da bolsa de New York, por uma semana, o índice Dow Jones, na 
reabertura do mercado, sofre a maior perda em pontos (684,81) ; 2002, os escândalos da falsificação das 
contas da empresa americana Ernon e da fraude do grupo de telecomunicações Wordcom provocaram 
turbulências nas bolsas mundiais, registando, na altura, quedas inéditas nas praças de Frankfurt (-43.9%), 
Paris (-33.7%) e Londres (-24.8%).   
Em relação à crise asiática de 1997/8, vide os desenvolvimentos em JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização 
– A grande desilusão, pp 135-182. Em particular a crise russa, pp 196-202. Ainda PAUL KRUGMAN, O 
regresso da economia da depressão e a crise actual, pp 9 e ss; GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento 
estrutural ao respeito dos direitos humanos”, pp 138-143. 
Outras situações não menos comprometedoras do normal funcionamento do mercado financeiro 
marcaram os finais do século XX. Portugal, nos anos oitenta, foi sacudido por um esquema extra bancário 
especulativo conhecido pela Dona Branca (Maria Branca dos Santos), a famosa Banqueira do Povo, que 
causou escândalo financeiro. A metodologia por ela utilizada de remuneração diária sustentada nos 
depósitos dos dias seguintes permitiu o acumular de depósito e juros, chegando mesmo a fazer 
concorrência à banca oficial, que, à dada altura, corria risco de bancarrota. A reacção do Governo de 
então causou alarmismo traduzido no levantamento total dos depósitos efectuados à Banqueira do Povo. 
A corrupção e o crime associados as suas actividades financeiras deram lugar a um processo judicial com 
acusação de associação criminosa, emissão de cheques sem provisão, burla agravada, falsificação e abuso 
de confiança. O julgamento, iniciado em 1988, decorreu durante um ano, no Tribunal de Boa Honra, e a 
Dona Branca seria condenada a uma pena de dez anos, por crime de burla agravada. Entretanto viria a 
pena reduzida e conduzida a liberdade, em consequência. 
Neste século, Bernard Madoff (detido em 2008, pela FBI, condenado a uma pena de 150 anos de prisão 
efectiva, em Junho de 2009), um nome conhecido no mundo financeiro, acusado de crime de fraude de 
mais de 65 mil milhões de dólares americanos em investimento no mercado financeiro, na bolsa de 
Nasdaq, New York, onde assumiu alto cargo directivo, através do sistema ou esquema (de Ponzi, nome 
em homenagem do primeiro investidor que utilizou este tipo de esquema de investimento), especulativo 
que consiste em operações fraudulentas, conhecido por pirâmide especulativa, que destruiu fortunas de 
pessoas físicas e morais, entre as quais fundações e associações.  
A promessa de elevados ganhos no curto prazo dos investimentos da mesma natureza apanhou de 
surpresa muitos investidores incautos, que se sentiram atraídos pelo capital especulativo, consoante a 
entrada de novos investidores. O colapso do sistema tem a ver com o número de investidores nesse 
esquema. Assim, uma brusca diminuição de novas aplicações compromete a sua continuidade.   
Vide ainda alguns aspectos em RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 78, 87-88. 
Muitas reflexões foram feitas a propósito desta crise, quer no aspecto da regulação e supervisão (vide 
ROEL BEETSMA and SYLVESTER EIJFFINGER, ”The restructuring of financial supervision in the 
EU”, in EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for 
European Studies, June 2009, pp 3-12; JOSEPH DAUL, “Solving the economic crisis: the role of the 
EU”, idem, pp 21-27; DIANA FURCTGOTT-ROTH, “The future global role and development of the US 
economy”, idem, pp 39-46; JYRKI KATAINEN, “”Bringing economic growth back to the European 
Union”, in EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for 
European Studies, June 2009, p 47-52; PIERRE MARIANI, “Ways towards a more stable and credible 
financial sector”, idem, pp 65-72; RICHARD ROGERSON, ”Government and the labor market: a 
transatlantic comparison”, idem, pp 87-95; NORBERT WALTER, “Understanding the financial crisis: 
roots and developments in the financial sector”, idem, p 97-103), quer no aspecto económico-social (vide 
MICHEL BIRCHARD, “The social market economy as a bridge in times of crisis: ‘Human dignity shall 
be inviolable”, in EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre 
for European Studies, June 2009, pp 13-20); YULIE FOKA-KAVALIERAKI and ARISTIDES N. 
HATZIS, “The foundations of a market economy: contract, consent, coercion”, idem, pp 29-37; KURT 
JOACHIM LAUK, “The European social model: in urgent need of redefinition”, idem, pp 53-63; 
LORENZO PECCHI and GUSTAVO PIGA, “What would Keynes have said about the challenges of the 
21st century?”, idem, pp 73-78; FREDRIK REINFELDT, “Moving forward”, idem, pp 79-85); PAUL 
KRUGMAN, O regresso da economia da depressão e a actual crise, passim. 
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globalização, sem precedente na pós Segunda Grande Guerra, e todos os 
males que está a causar as sociedades, incluindo o espectro de um possível 
retorno ao proteccionismo e intervencionismo exacerbados dos Estados 
nacionais. Para além destes, outros males associam-se ao actual imperium 
da world economy, nomeadamente a sua base não democrática, longe dos 
cidadãos. Ela foi construída em pilares meramente economicistas em 
arrepio dos graves problemas sociais que afecta a humanidade. 
      
De modo particular os factores externos foram determinantes na (re)criação 
de instituições públicas, baseados em modelos de gestão e de 
funcionamento próximos do tipo europeu, como seja o IN(S)PS. Este toma 
a seu cargo o risco dos trabalhadores manuais e intelectuais, com vínculo 
jurídico-laboral às entidades públicas empresariais e entidades privadas 
lucrativas, através de instrumentos modernos de financiamento, o seguro 
social. O mesmo se diga dos trabalhadores independentes que decidiram 
aderir facultativamente ao sistema, e para o efeito, transferem os seus riscos 
à mesma entidade, mediante pagamento de um prémio.  
Este núcleo subjectivo assim delimitado, composto de trabalhadores 
formais (dependentes e independentes), não integra os outros trabalhadores, 
mormente os domésticos e os sazonais. Estes pertencem ao sector informal 
da economia, típico das economias tradicionais. Portanto não se 
enquadram, por vários motivos, no núcleo de contribuintes e beneficiários 
do sistema público de protecção social.  
A exclusão destes, como se disse, pode encontrar várias explicações, que 
podem ser sintetizadas em duas ideias chaves: o passado colonial, 
nomeadamente a sua política social e económica em geral e os seus 
malefícios, e a incapacidade de se libertar totalmente, no presente, deste 
mesmo passado e construir uma sociedade mais próxima da modernidade, 

                                                                                                                                               
Para uma abordagem das crises económicas contemporâneas, cfr. GEORGE SOROS, O novo paradigma 
dos mercados financeiros, especialmente pp 237 e ss.  
Para uma síntese da desregulação do sector bancário, vide NAZARÉ DA COSTA CABRAL, “O 
princípio da desregulação e o sector bancário”, in Revista da faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Vol. XXXVIII, n.º 2, Coimbra Editora, 1997, pp 411-484. 
O discurso de ROBERT ALEXANDER MUNDELL, Le vingtième siècle, in Revue de l’OFCE, n.º 74, 
Juillet, 2000, pp 7-31, publicado na Internet (http://www.persee.fr), por ocasião da recepção do Prémio 
Nobel de Economia, em Stockholm, Suécia, em 10 de Dezembro de 1999, contempla uma análise da 
história moderna nos seus vários aspectos: sociais, económicos, monetários, políticos, militares, entre 
outros.     
No plano económico e monetário subdivide o século XX em três fases: a primeira entre 1900/1933, 
dominado pelo estalão monetário ouro e o seu fim; a segunda 1934/1971, marcada pela desvalorização do 
dólar e o fim do sistema monetário internacional, com a inconvertibilidade do dólar em ouro; 1972/1999, 
que se inicia com a instauração da taxa de câmbio flexível, a irrupção da inflação e estagnação dos anos 
70, expansão do modelo da economia de mercado nos anos 80, o retorno à estabilidade monetária e a 
institucionalização da moeda única europeia. Entretanto, o fim do século foi marcaddo, nas palavras do 
autor, “(…) avec un système monétaire moins efficace que celui qui fonctionnait au cours de la première 
décennie du siècle, et ceci laissé à penser que son amélioration va concerner encore les décennies à venir” 
(p 8). 



 281

cristalizada em outros valores, como a paz social, o crescimento económico 
e o desenvolvimento económico (auto-)sustentável564.   
De facto, as economias obedecem a dinâmicas, que permitem indagar a 
evolução registada e a capacidade de adaptação à modernidade. A evolução 
é um processo constante que umas economias atingem mais rapidamente 
do que outras. Assim se justifica a presença simultânea nas nossas 
sociedades de economias industrializadas e economias tradicionais, que não 
vencerem, no todo, a fase primitiva ou rudimentar. Estes são os termos 
comparativos das dinâmicas das economias nacionais. 
A ausência de mecanização565 da agricultura guineense, de um prisma, 
coloca-a numa posição intermédia, mais próxima da tradicional, mais 
afastada da industrial. [O facto de a actividade agrícola ser objecto de 
tributação, em sede de impostos indirectos sobre a exportação da castanha 
de caju, não nos leva a mudar de posição. Trata-se apenas de uma 
manifestação da soberania fiscal, exercida na fronteira.]  
Num outro prisma, a inexistência de estruturas complementares, a nível 
industrial, da actividade agrícola, sendo uma questão de índole económica, 
não esconde a falta de investimentos no sector, quer no domínio da 
formação, quer no domínio cultural ou da alteração da mentalidade.  
Por outro lado, ainda, a desregulação do sector da agricultura de 
subsistência ou tradicional é, sem sombra de dúvida, o reflexo do seu 
(relativo) atraso. A demora da regulação jurídica desta componente da vida 
agrícola revela, afinal, que a agricultura não cumpriu o seu papel 
modernizador do desenvolvimento social e económico do país. E, talvez 
daí a não inclusão de todos quantos nela exercem a sua actividade 
económica. 
As bases reais da sociedade e da economia guineense em geral não foram 
suficientemente compreendidas e integradas no sistema público de 
protecção social. Com efeito, a agricultura de subsistência, limitada a 
produção de alimentos e outros bens essenciais à família, é considerada, 
nesta perspectiva, o primeiro esquema social organização de protecção 
social. Assim sendo, os traços característicos da sociedade guineense não 
parecem favoráveis a uma forma de organização da cobertura dos riscos 

                                                 
564 Este último conceito económico é considerado por CLARA MARIA LARANJEIRA, “Enquadramento 
económico e social da África Sub-saariana numa economia mundial?”, p 115, como “(…) movimento de 
ascendente de certas grandezas económicas, terá de envolver um movimento de transformação 
estrutural… um fenómeno longamente irreversível. O seu carácter auto-sustentável, traduz-se em 
modificações cumulativas de condições de produção: investimento líquido em alta, modificações na 
qualificação de mão-de-obra, incorporação do progresso técnico nas novas máquinas, novos hábitos de 
consumo, etc. Este crescimento também terá de ser acompanhado por uma mutação social onde se 
modificam espaços, hábitos, maneiras de viver e de produzir.” 
565Esta é uma situação típica de desenvolvimento ou sua ausência. Todos os estados e suas economias, 
antes de contactos com as máquinas passaram por esta fase de actividade económica. No caso espanhol 
“(…),  la escasa mecanización de las explotaciones agrícolas que dejaron al campo español en un 
interregno entre una agricultura tradicional y una economía agraria de tipo industrial hasta el año 1.9651”, 
como explica JOSÉ ESCOBAR JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social agraria, p 31.  
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sociais alicerçada em modelo de organização que atende estritamente a 
pessoa do trabalhador formal, desligado da tradição de trabalho da terra em 
termos colectivos como garantia do sustento da família em sentido amplo. 
Nela, as famílias e os grupos sociais produzem basicamente para as suas 
necessidades de consumo: a segurança economia, que se confunde com a 
segurança social.  
Os seus rendimentos situam-se aquém dos encargos necessários ao 
financiamento da sua protecção social, expressa em termos monetários. Na 
verdade, estes dois aspectos, entre outros, condicionam a aplicabilidade 
deste modelo de Segurança Social na realidade nacional. Daí a indagação 
sobre as vantagens de um sistema que perpetua a exclusão de grupos 
sociais para além de recusa de segurança social566.  
A principal actividade económica nacional é a agricultura que, no geral, 
apresenta rendimento muito baixo, em virtude de se limitar ao necessário 
ao consumo do grupo social. Esta conjuga-se com as pequenas unidades de 
transformação de matérias-primas e um sector de serviços em expansão. No 
geral, o ambiente económico é caracterizado por ser incipiente, um factor 
inibidor da solidariedade institucional pública, que, não obstante, pode ser 
minimizado mediante promoção destas estruturas económicas susceptíveis 
de ajudar no combate a pobreza e na integração social.  
Como se sabe, por outro lado, na Guiné-Bissau, apesar do paternalismo 
estadual durante muitos anos, é recente a ideia de se assegurar uma mínima 
protecção aos cidadãos. Aliás, o nível actual de pobreza e a precariedade 
das condições sociais são elucidativos. O Estado guineense, na sua fase 
inicial, tentou um perfil que o assemelhasse ao Estado-Providência, não 
obstante nele nunca existiu um modo de produção e das relações 
capitalistas, em virtude do papel determinante e conformador do Estado na 
economia e no mercado, características próprias da economia centralizada, 
nem tão pouco uma produção suficiente capaz de gerar excedente, que seria 
transformado em capital social indispensável ao combate das 
consequências sociais do capitalismo567.     
 
O peso dos aspectos internos da economia – o tipo da economia, as 
relações sociais que nela se desenvolvem, o seu objectivo primordial, a 
inexistência de uma disciplina jurídica que a integra no conjunto de 
actividades económicas relevantes para efeitos de protecção social pública 
– acresce-se as restrições orçamentais provenientes dos critérios do Pacto 
de convergência da UEMOA e os seus efeitos sobre as despesas sociais.  
 
                                                 
566 Pode ler-se, entre linhas, neste sentido HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de 
organização da economia agrícola, p 53. 
567 Mesmo se admitíssemos a herança colonial a conclusão não divergiria muito da que se expos aqui. Na 
esteira de ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 101, 
reportando a situação de Portugal.  
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Numa perspectiva de manutenção da actual configuração institucional da 
instituição Segurança Social e as suas bases de sustentação exige-se o 
repensar e reformular das estruturas produtivas, maxime o 
redimensionamento das unidades produtivas, quer públicas, quer privadas, 
com vista à criação de ofertas de emprego, como factores determinantes na 
configuração de um sistema capaz de uma maior abrangência dos 
beneficiários, de um lado; a formação e qualificação dos cidadãos, sem as 
quais nenhum projecto de desenvolvimento económico e social provoca 
alterações nas estruturas tradicionais da sociedade, economia e política, de 
outro.  
 
As bases da concepção universalista, na verdade, não diferem das da 
sociedade tradicional, por natureza universal, em virtude da integração de 
todos os indivíduos que pertencem a família, o clã, a tribo. A evolução do 
nosso sistema público de protecção social, a partir da reforma de 2007, 
procura conciliar os objectivos desta concepção com a protecção social de 
uma determinada falange populacional, os trabalhadores e os combatentes 
da liberdade da Pátria e sua família. São estes os dois patamares encarados. 
O primeiro na perspectiva previdencial e o segundo na perspectiva de 
solidariedade, respectivamente. 
A universalização das prestações sociais, segundo o modelo dos países 
desenvolvidos, está dependente da eficácia de um instrumento fiscal: o 
imposto. Este modelo de financiamento afasta-se, ‘in limine’, das 
sociedades tradicionais não somente porque nelas se desconhece a 
soberania fiscal, como também porque a solidariedade que une os seus 
membros não é ‘dirigida’ ou ‘imposta’ do exterior, por uma entidade 
dotada de jus imperii.   
A reforma do modelo de protecção social de 2007 seguiu a lógica que 
encontra na tributação da riqueza dos cidadãos um instrumento eficaz de 
solidariedade, na peugada das experiências mais avançadas do mundo 
moderno, através da conciliação de instrumentos e práticas integrantes de 
diferentes regimes sociais, na procura de inclusão de todos os cidadãos, 
colocados em pé de igualdade quanto aos riscos sociais568.  
O abandono da perspectiva de protecção social apenas aos trabalhadores e 
combatentes da liberdade da Pátria, estendendo-a ao conjunto da população 
guineense, não obstante ser um marco na opção pela política de 
redistribuição e de solidariedade públicas, no presente contexto da 
economia nacional, não escapa a algumas preocupações, como aquela 
relativa à capacidade nacional de produzir riqueza.  

                                                 
568 No mesmo sentido ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 239. 
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A generalização da carência social569, entre nós, faz com que a linha 
divisória que separa a concepção assistencialista e a concepção 
universalista não se afigura fluida., apesar de os seus conteúdos sugerir 
distanciamento entre elas. Se a assistência social visa actuar sobre as 
condições de uma população marginal – não está em causa nenhuma carga 
pejorativa – parece adequada à nossa realidade, sem embargo da escolha 
dos seus critérios normalmente selectivos. Outrossim, a garantia de um 
rendimento mínimo570 aos indivíduos e às famílias em situação de carência 
económica – facilmente comprovada à escala individual e familiar – como 
se disse supra, tende a universalizar o sistema de protecção social público 
baseado na concepção assistencialista (por princípio, selectiva).  
A filosofia de complemento de salário que a ela subjaz cede lugar, no plano 
prático, a perspectiva de garantia de um nível de vida compatível com a 
dignidade humana. Mas, ela esbarra-se na existência de uma ampla 
população sem qualquer tipo de emprego, sem formação e qualificação 
profissional que lhe confere acesso ao mercado oficial de emprego.  
Na sua versão de complementaridade de salário do trabalhador, para sua 
própria manutenção e da sua família, a concepção assistencialista está 
dependente da dinâmica da economia em termos de produção e distribuição 
da riqueza pelos agentes económicos. A fraca capacidade produtiva 
nacional tolhe que as riquezas sejam disponíveis para a satisfação de 
necessidades básicas. Isso compromete o fenómeno da redistribuição.   
A concepção universalista da protecção social, como se sabe, pode ser 
prosseguida afectando recursos aos indivíduos e famílias com ou sem 
distinção da sua situação económica ou laboral. Neste prisma a sua 
concretização é também proporcional à capacidade nacional criadora de 
riqueza, entre nós (quase) inexistente, no presente. Este facto nos leva a 
pensar que, pelo menos no curto prazo, não é exequível a ideia da 
universalização tout court, na busca do reforço da visão assistencialista 
minimalista571 compatível com as deficitárias capacidades das nossas 

                                                 
569 Na esmagadora maioria dos estratos sociais parece dispensável a prova de rendimento e a avaliação da 
concreta situação em que se encontra os indivíduos, pela evidência da precariedade das condições de vida 
que, faz da sociedade nacional, um exemplo com pouco desníveis de rendimento, não obstante tudo 
quanto, nos últimos tempos, tem vindo ao público.     
570 Por analogia ao direito fiscal, quanto às normas de tributação e de isenção, corresponderia ao mínimo 
de existência familiar. Vide sobre o seu conceito e os problemas que levanta, entre outros, EUGÉNIO 
MOREIRA, A repartição dos recursos públicos…, pp 175-185, bem como autores e bibliografia citados.  
571 A ideia da protecção social minimalista pode ser materializada mediante: a) rendimento mínimo 
garantido definido legalmente e assegurado a todos os que trabalham, através de um diferencial 
assegurado ao beneficiário; b) rendimento básico (também designado de alocação universal) igual a todos 
os beneficiários independentemente do rendimento laboral e c) imposto negativo que segundo os liberais 
permite ultrapassar as dificuldades de natureza económica, uma vez que as famílias são desoneradas do 
pagamento do imposto devido o rendimento auferido situado abaixo do limite da capacidade contributiva. 
Vide ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 244 e ss; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, 
O financiamento da Segurança Social, p55, notas de pé de página 245 e 246. Ainda da mesma autora, A 
nova lei de bases do sistema de solidariedade e Segurança Social (Enquadramento e inovações a nível do 



 285

finanças públicas, nos seus objectivos de acudir as carências sociais dos 
mais (pobres ou) atingidos pela pobreza extrema, proporcionando-os os 
meios necessários a sua plena integração social.  
Ou seja, a concepção assistencialista afigura-se aquela que melhor reflecte 
o princípio da co-responsabilização do indivíduo/família e do Estado e suas 
instituições, para além de surgir como um potencial motivador do 
indivíduo, na procura de respostas para as suas necessidades pessoais. Por 
ela não se pretende atingir uma qualquer abrangência universal da 
cobertura de situações de riscos sociais. Mas, não se afigura facilmente 
perceptível a sua validade na perspectiva de garantia de um mínimo de 
rendimento ao cidadão e sua família. Igualmente, o mesmo questionamento 
em relação ao complemento do salário, numa economia dominada, 
essencialmente, por um alto nível de desaproveitamento da imensa mão-de-
obra, sobretudo juvenil.  
De facto, um elevado desemprego, como se verifica na nossa realidade, 
constitui um sinal evidente de privações, que devem ser colmatadas através 
de despesas públicas dirigidas às necessidades básicas em serviços sociais 
em geral e atribuição de subsídios às populações mais atingidas por este 
fenómeno572. Entretanto, a ausência de fundos públicos protela sine die o 
exercício da função garantística de rendimento, presente na ideia da 
assistência social. 
Note-se, em suma, que a protecção social guineense, devido os 
constrangimentos orçamentais, o Estado acaba por desempenhar um papel 
residual ou supletivo, porquanto o seu contributo para a materialização das 

                                                                                                                                               
financiamento), in Separata de Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra Editora, 2001, p 
83. 
A conjugação das modalidades de rendimento (mínimo e básico) permitiria uma melhor redistribuição de 
riqueza e proporcionaria a realização da justiça fiscal, não obstante a inconveniência de se criar uma 
classe social dependente e improdutiva. É evidente que este perigo pode ser reduzido ou eliminado 
através de programas de inserção no mercado laboral, que os beneficiários seriam obrigados a frequentar. 
Em boa verdade este sistema tende a reduzir-se, a longo prazo, ao rendimento mínimo garantido. Para 
isso a canalização de fundos públicos para as ONG’s e associações locais, com apertada fiscalização das 
entidades públicas em colaboração com estas.   
Entretanto, numa sociedade em que a capacidade criadora de emprego é reduzida, o grosso da população 
nacional é desempregada e a prática generalizada de remunerações baixas, (quase) tardiamente pagas, 
pelo menos na Função Pública, põe-se o problema da fiabilidade e coerência de políticas públicas 
(in)disriminadas de afectação de recursos aos indivíduos e às famílias. Entre nós, a (proposta de) 
universalização do sistema é aparente, ficando-se apenas pela terminologia, sem correspondência com o 
sentido e conteúdo atribuído nas sociedades desenvolvidas. A procura de reduzir as carências económicas 
domina os critérios de atribuição de benefícios por ele proporcionados (cfr. artigos 1.º e 7.º LEPS).  
A real importância da tributação é aqui revelada, pois é indiscutível que as despesas sociais não são 
realizáveis sem receitas públicas provenientes do exercício da soberania fiscal. A opção pela base 
tributável, entre outras, influencia o rendimento fiscal. Pensa-se por exemplo na incidência fiscal sobre as 
manifestações exteriores de riquezas (de duvidosa proveniência?!), publicamente ostentadas (prédios 
urbanos e rústicos, participações sociais, veículos de altas cilindradas,…) passíveis de tributação sobre o 
rendimento global do sujeito passivo. De igual modo a (melhoria da) eficiência e a transparência da 
máquina administrativa fiscal e ainda a boa governação da coisa pública, mormente dos dinheiros 
públicos.         
572 No mesmo sentido ADRIAN SEINFIELD, “The necessity for full employment”, p 64. 
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questões sociais é insignificante. Com isso não se consegue a realização da 
justiça social, em virtude da ausência de efeitos redistributivos de 
rendimentos para as classes de baixo rendimento ou sem qualquer 
rendimento, integrantes do sistema não contributivo. Por isso mesmo não 
se consegue promover a cidadania e os direitos conexos. Deste ponto de 
vista, facilmente se conclui pela ausência de políticas sociais ou ao menos a 
existir é de nenhum alcance e nenhuma eficácia redistributiva.  
 
Num outro plano, a protecção social pública conta com os próprios 
interessados: o princípio da auto-organização e financiamento. Assim, por 
exemplo, a obrigatoriedade de comparticipação dos interessados nas 
despesas de saúde, os seguros sociais, aqui na perspectiva de uma 
contribuição que conta unicamente com a auto-gestão e o auto-
financiamento (conforme o Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA). A voluntariedade da filiação e contribuição nas 
mutualidades sociais revela uma forma de solidariedade entre os seus 
membros, que suplanta a indiferença dos políticos e governantes quanto à 
computação e ao financiamento das necessidades sociais dos cidadãos573.  
 
A incapacidade estatal de garantir o fornecimento e financiamento de 
serviços públicos ligados com a saúde fez mobilizar as populações para se 
organizar e assegurar o financiamento dos serviços de saúde574, tal como 
escreve ALY CISSÉ: “Assim, em todos os países da zona UEMOA foram 
criadas várias organizações nestes últimos anos com vista a assegurar uma 
forma de protecção social para as populações não cobertas pelos sistemas 
formais de segurança social. Estas organizações são geralmente conhecidas 

                                                 
573 Trata-se na verdade de indícios de uma possível privatização do sistema e da gestão da protecção 
social pública. Na Europa esta coincidiu com a crise do Estado-Providência, um modelo de organização 
em sociedade que procurou, numa base universal, igual e de justiça prestar a assistência necessária aos 
cidadãos. Com efeito, na década de 50, nasceu este modelo de Estado, adaptado a performance 
económica e preocupações sociais dessa época. Contudo, o final do século passado revelou que as 
dificuldades económicas não se adequavam as necessidades de financiamento da sociedade. Vide JEAN-
JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, pp 107-110. 
Em termos doutrinários, a crise do Estado interventivo implica que os modelos beveridgiano e 
bismarkiano não funcionavam na sua perfeição. Por outras palavras a técnica de financiamento segundo 
as quotizações sociais sobre o salário mostra-se incapaz de resolver os problemas sociais das economias 
de mercado abertas, cada vez mais, ao mundo capitalista.  
Segundo A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social security in developed countries, p 103, nenhum 
dos dois modelos consegue responder satisfatoriamente os objectivos de desenvolvimento social: “Neither 
Beveridge nor Bismarck nor Roosevelt can provide a model for social security in developed countries. 
The level of development has an important influence both on the nature of the problem and on the 
instruments available for its solutions, so that experience of countries such as … is far removed from that 
of developing countries.” 
574 Segundo ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 3: “Nos 
oito Países membros da zona, mais de 90% da população não beneficia de nenhuma segurança social e, 
em particular segurança sanitária. Trata-se particularmente das populações dependentes do sector 
informal e rural que são sempre os mais pobres e vulneráveis. Contudo, são essas mesmas populações 
excluídas que têm mais necessidades de cobertura social e de solidariedade.” 
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sob o termo ”Mutualidades de Saúde”, embora elas apresentam por vezes 
características diferentes.”575 Poder-se-ia acrescentar a esta iniciativa as de 
redes sociais informais compreendidas, entre nós, no grupos de abòta e de 
mandjuandadi. Estas formas voluntárias de solidariedade visam substituir o 
Estado na garantia da cobertura das eventualidades dos seus cidadãos. 
A mobilização das populações mais vulneráveis despertou a consciência 
dos políticos e governantes desses países. É inquestionável, perante a 
ausência da intervenção pública, o reconhecimento do papel das 
organizações populares no financiamento dos custos de saúde, na 
promoção da equidade de acesso dos mais pobres aos serviços públicos de 
saúde, bem como na atenuação das assimetrias entre a cobertura formal e o 
sector informal não se questiona. Mas, entretanto, nem por isso elas deixam 
de actuar fora de um quadro legal, a excepção da República do Senegal e 
da República do Mali576.  
O Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA parece bastar-se 
com uma simples disciplina normativa de uma organização solidária dos 
cidadãos. A outorga de um instrumento de direito comunitário, que remete 
unicamente para a auto-gestão e o auto-financiamento, longe de qualquer 
solidariedade pública, mina os esforços conducentes ao reforço da 
cidadania social, incompatível com o sistema de solidariedade privada, 
restrito unicamente às capacidades dos mutualistas.     
Deste modo, questiona-se a compatibilização, entre nós, do pilar da 
protecção social da cidadania (previsto na Lei n.º 4/2007) com a dimensão 
mutualista do Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA. 
Ambos os diplomas coincidem quanto aos seus pressupostos objectivos, 
sintetizados no reforço da cidadania e no combate à pobreza e exclusão 
social, ou seja a tentativa de integração de grupos de indivíduos excluídos 
do sistema público de protecção social, diferindo-se apenas nos seus 
instrumentos financeiros, respectivamente os impostos na procura de 
atingir a solidariedade pública; e as contribuições individuais propicias ao 
movimento solidário entre os cidadãos na União. Uma fórmula que 
pronuncia a responsabilização individual e desresponsabilização dos 
agentes públicos e da comunidade supranacional.  
 
A participação das mutualidades sociais e dos grupos de abòta e de 
mandjuandadi na redistribuição dos rendimentos nacionais, por via de 
financiamento dos seus próprios encargos, se de um lado inscreve-se na 

                                                 
575 Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 3. 
576 Segundo ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 4, estes 
dois países são os únicos da UEMOA que adoptaram, até finais de 2006, legislação nacional para as 
mutualidades em geral, e em particular para as mutualidades de saúde. Nos restantes países, embora haja 
um número significativo das mesmas, não existe legislação específica, estando, em curso, na mesma 
altura, acções de sensibilização política em matéria da elaboração de um quadro legislativo para cada um 
dos países, com o apoio do BIT. 
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linha de extensão da protecção social a camadas populacionais excluídas ex 
lege do sistema público, de outro, por este mesmo motivo, limita o acesso 
aos cuidados médicos, medicamentos e hospitalização a todos os que não 
possuem capacidade económica de ‘comparticipar’ nas despesas sociais, 
principalmente as de saúde. Assim, tarda-se a concretizar a obrigação 
constitucional que impende sobre os Estados em geral de garantir aos seus 
cidadãos os cuidados mínimos de saúde porque os recursos financeiros são 
escassos e “a percentagem do PIB dedicada às despesas com o sector de 
saúde oscila entre 2.7% (Costa de Marfim) e 4.9% (Mali) em 2000.”577   
O concurso das mutualidades sociais e dos grupos de abòta e de 
mandjuandadi significa, em suma, as limitações das nossas finanças 
públicas578 de angariar receitas públicas suficientes para a cobertura de 
todos os encargos sociais. Este é um problema da extrema dependência 
daquelas às finanças públicas de outros Estados parceiros de cooperação 
bilateral e multilateral. Tal dependência torna-se mais preocupante quanto 
mais não se consegue atingir o objectivo de financiamento das despesas 
públicas e das despesas sociais contando unicamente com os recursos 
internos, em virtude de uma gestão pouco racional e menos criteriosa.  

                                                 
577 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 3. 
578 A incapacidade de resposta do orçamento público está na origem de um PROGRAMA DE 
COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL, DA FAMÍLIA E DA 
CRIANÇA DE PORTUGAL e o MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E LUTA CONTRA 
A POBREZA DA GUINÉ-BISSAU, que corporiza o PROJECTO INTEGRADO DE 
DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE PROTECÇÃO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU, cuja 
implementação decorre no triénio de 2005-2007. 
Este Programa encontra justificação na árdua tarefa de lutar contra a pobreza – particularmente pobreza 
extrema e fome – e exclusão social na Guiné-Bissau, que conta com o financiamento da Cooperação 
portuguesa. A celebração, em Dezembro de 2004, de um “Acordo de Parceiros para a execução do 
Projecto Integrado de Desenvolvimento de uma Rede de Protecção Social na República da Guiné-
Bissau”. Por outro lado, o mesmo insere-se na prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio.  
Pela parte portuguesa este Programa de Cooperação vem materializar os “princípios definidos no 
documento «Uma visão estratégica para a Cooperação Portuguesa», aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 196/2005, nomeadamente a construção de “clusters””, lê-se do Preâmbulo do 
documento em referência.  
A intervenção portuguesa nesta matéria obedece a programas, que têm vindo a ser executados. Assim, por 
exemplo o Programa de Intervenção a Curto Prazo – 2004 (PIC 2004). 
A coordenação do Projecto compete à RA – Rede de Ajuda, Cooperação e Desenvolvimento e 
compreende várias associações ou organizações da sociedade civil que actuam nos domínios sociais, 
principalmente na luta contra a pobreza. Resulta disso que se trata de uma parceria pública e privada, com 
as características previstas no documento. 
O Acordo de Parceria estabelece objectivos e compromissos. O desenvolvimento do Projecto contempla 
vários Subprojectos estabelecidos de acordo com as áreas geográficas (SAB e Regiões de Quinara, 
Biombo, Tombali, Cacheu) e componentes, estruturados mais ou menos nas seguintes áreas de 
intervenção: luta contra a subnutrição; apoio à infância; apoio à construção de equipamento e 
funcionamento de postos médicos comunitários; apoio à construção de equipamento e funcionamento de 
postos médicos comunitários em matéria de cuidados básicos de saúde; apoio à de construção 
equipamento e funcionamento de escolas comunitárias; apoio à melhoria das condições habitacionais; 
apoio a acções de saneamento básico; apoio na área da deficiência; apoio à inserção na vida activa; 
promoção feminina e fortalecimento das capacidades endógenas de artesões populares. 
Note-se que a dimensão dessas componentes é função das áreas de intervenção, sendo que, nas áreas de 
maior dimensão e importância, as acções cobrem todos os componentes.    
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Nessas condições dificilmente se pode perspectivar objectivos sociais e 
económicos ancorados na existência de finanças públicas sã e regular, 
capaz de financiar todas as necessidades da colectividade em geral. É 
evidente que esta incapacidade se deve a limites estruturais e 
organizacionais de uma economia inserida no mercado comum, mas 
carente de liquidez para realizar os seus objectivos579.       
 
Durante muitos anos, as questões sociais foram surripiadas por discursos 
políticos, que não favoreceram nenhum avanço em termos reais. 
Efectivamente existe um grande distanciamento entre a retórica política e 
as preocupações sociais, no geral, muito negligenciadas. De igual modo, o 
excesso de normas compromissórias não exequíveis em virtude de ausência 
de políticas sociais. Invariavelmente as razões conjunturais e estruturais em 
geral são ajuizadas como a principal razão dos insucessos da governação.  
Por outro, o alheamento político das preocupações sociais parece radicar-se 
na especificidade solidária de um país com excelentes condições 
climatéricas, que sugere uma ‘dádiva da natureza'580, favoráveis a 
agricultura familiar – ela também mal servida em termos de políticas 
públicas – que proporciona pouco rendimento para o sustento das famílias, 
quer no campo, quer nas cidades.  

                                                 
579 Torna-se necessária reflectir sobre a fraca performance da economia nacional, quer individualmente, 
quer no contexto da União. Com certeza abundarão razões de ordem histórico-estrutural (como o passado 
colonial e o passado recente do partido-Estado) como também razões de ordem económica e financeira, 
sem descurar a componente político-militar. 
Com efeito a liberalização económica e a liberalização do mercado financeiro, no quadro ma liberalização 
monetária, devem ser tidas como uma oportunidade para o enquadramento, a modelação e a alteração do 
comportamento dos bancos e da actividade bancária, no sentido da procura de uma maior autonomia face 
aos Bancos Centrais. Tal autonomia não é concebida longe de um melhoramento da gestão e da 
importância do papel dos bancos.  
580 Poderá pensar-se que o total conformismo das populações em geral é justificado pelas condições 
geográficas e naturais excepcionais, pelo condicionalismo económico-financeiro do país, ou pelo passado 
colonial e falta de liberdade e ausência de direito social. Ou inda pelo presente muito conturbado…  
Em raras ocasiões as tensões sociais derivaram de reivindicações de direitos das populações a uma vida 
condigna. A passividade social, que se confunde com a paz social, não resulta de estratégias públicas, a 
não ser que estas são inferidas no período monolítico do partido-Estado, na linha do marxismo-leninismo.      
Actualmente, com a institucionalização do multipartidarismo e das liberdades cívicas e políticas, o 
sindicalismo e o direito à greve, as reivindicações dos trabalhadores – em relação às entidades patronais 
vislumbram-se poucas manifestações de inconformismo em relação às políticas governamentais 
eventualmente porque elas não ganharam dimensões não negligenciáveis – não constituem um perigo à 
paz social, pois as suas proporções são irrisórias para merecer importância na agenda dos políticos e 
governantes. 
Convém pois notar que o efeito da baixa instrução e do desconhecimento dos direitos individuais 
revelam-se decisivas no conformismo do status quo que caracteriza os guineenses, fazendo deles homens 
e mulheres natos que procuram resolver, com os seus próprios meios, as suas carências sociais, abstraindo 
de reivindicações dos seus direitos sociais.  
Nem o facto de a reforma política, uma consequência inequívoca de vários factores, a começar pela vaga 
de alterações políticas ocorridas, em África, a partir de 1989, com origem em crises financeiras em 
diversos Estados africanos e a cedência dos políticos a reivindicação de uma participação política activa 
dos cidadãos na gestão do país, permitiu alterar tal situação.  
Alguma contribuição da reforma política africana encontra-se em JENNIFER A. WIDNER, Construire 
l’État de droit, pp 3-4. 



 290

 
O fraco desenvolvimento económico e industrial da Guiné-Bissau constitui 
forte constrangimento ao desenvolvimento dos sistemas de Segurança 
Social, sobretudo na sua perspectiva universalista, a ponto de dificilmente 
se pode falar com propriedade neste conceito, porquanto: 
 

a) os parcos recursos económico-financeiros disponíveis não são 
suficientes e adequados às prestações de tipo incentivos financeiros e 
prestações similares existentes nas economias mais desenvolvidas; 
b) acresce o facto de, na sua maioria, as prestações sociais são em 
espécie e/ou em quantitativos irrisórios que acabam por ser 
praticados ou dispensados pelos próprios beneficiários (vejam-se os 
abonos de família);  
c) as comparticipações públicas nas despesas, por exemplo, com a 
saúde não atingem a totalidade da população trabalhadora, limitando-
se a (alguns) trabalhadores dependentes, com exclusão de um núcleo 
de beneficiários, a maioria constituída por funcionários públicos e 
não trabalhadores; 
d) a existência de uma larga falange populacional, desocupada de 
actividades económicas – pelo menos no sector formal da economia 
–, limita os efeitos de eventuais políticas públicas, mesmo nas 
situações de protecção social dominadas pelo sistema previdencial; 
e) as economias subdesenvolvidas são fortemente dominadas por 
conjunturas económicas inflacionistas, depreciação monetária e 
baixo emprego da mão-de-obra, com consequências no capítulo da 
extensão de protecção social aos não trabalhadores, afastando, desde 
logo, a opção pela técnica da capitalização, sem embargo da corrosão 
da técnica da repartição, por incapacidade de resposta, o mesmo é 
dizer ela se afigura, dentro dessas realidades, um potencial 
desequilíbrio das contas do sistema previdencial581; 
f) os crónicos períodos recessivos das economias de sub-emprego 
denotam que na actividade económica são utilizados menos recursos 
produtivos, o desemprego aumenta consideravelmente e a produção 
situa-se abaixo do seu nível potencial; 
g) em decorrência dos desequilíbrios económico e financeiro 
estruturais, sobretudo pela incapacidade da máquina administrativa 
fiscal captar receitas públicas, não raras vezes, a cobertura das 
despesas sociais com os mais carenciados (a maioria dos cidadãos 
nacionais, principalmente os combatentes da liberdade da Pátria e 
suas famílias, entre nós), fica prejudicada (vejam-se os sistemáticos 

                                                 
581 Na mesma linha, vide JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 221. 
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atrasos de pagamento de pensões de miséria, com origem no 
orçamento público).  

 
O supra exposto permite concluir que a capacidade fiscal individual e 
nacional está seriamente condiciona pela baixa produção e produtividade e 
fraco nível tecnológico, para além da sua dependência a um tipo de cultura 
inexistente, na actualidade. Deste modo, as formas e os mecanismos de 
redistribuição da riqueza nacional não garantem uma melhor performance 
do alcance e da qualidade das políticas sociais preconizadas em 2007.  
Este é um problema de formulação e adequação das políticas públicas 
(noutras realidades baseadas, entre outros, no imposto negativo582 e/ou 
afectação de recursos aos indivíduos, por via de subsídios), um instrumento 
que não encontra unanimidade nas sociedades nacional e internacional. Os 
economistas e políticos, sobretudo, prontificam-se a manifestar a sua 
adesão ou recusa a determinados modelos de sociedade. Assim, por 
exemplo, a forte contestação do modelo de Estado-Providência, iniciada 
ainda na década de 90, com argumentos assentes em razões meramente 
económico-financeiras (mormente os encargos com as despesas sociais) e 
sua influência sobre o défice orçamental em prejuízo do investimento 
público e privado, em virtude de desvio de fundos que podiam ser 
canalizados para a criação de empresas que oferecem emprego susceptível 
de influir sobre a pobreza, ou ainda, nesta mesma linha, a ineficácia dessas 
mesmas despesas sociais e os efeitos perversos sobre os seus beneficiários.  
Estas críticas têm o patrocínio de instituições financeiras internacionais, de 
cariz neo-liberal, como FMI, BM e OCDE, que defendem a optimização 
das despesas sociais, criando postos de trabalho em vez de distribuir as 
prestações aos “improdutivos”. Esta visão economicista que pretende 
desvincular os esforços do poder político à realização das despesas sociais, 

                                                 
582 Poder-se-ia pensar no imposto negativo ou subsídio público na formulação do economista da escola de 
Chicago MILTON FRIEDMAN que visava o apoio monetário único e unificado às famílias pobres em 
detrimento de políticas fragmentadas de apoio ao rendimento. Trata-se, na verdade, de uma forma de 
combate à pobreza através da garantia de um rendimento mínimo para as famílias afectadas pelo limiar da 
mesma. Como é óbvio esta proposta equivale a atribuição de um subsídio mediante o teste de meios ou 
recursos (“mensuraste”), que obriga a um exercício algo complexo por parte da administração que, no 
entanto, pode ser facilitada com a intervenção das entidades locais e administração fiscal. 
Apesar da nossa adesão a esta tese, contudo, chama-se a atenção para o facto de esses apoios serem 
necessários à melhoria das condições de vida das pessoas ou famílias, sobretudo aquelas que carecem de 
recursos em virtude da sua exclusão no mercado laboral. Ou seja estes são temporários e necessários à 
inserção do indivíduo no mesmo mercado. Não se trata de um qualquer incentivo à ociosidade ou 
mendicidade. Pelo contrário busca-se atingir a eficiência incentivando à formação e ao trabalho, portanto, 
uma medida de política social transitória. 
A controvérsia intrínseca a esta expressão deve-se ao facto de encerar duas perspectivas, segundo 
EDWARD J. O’BOYLE “Poverty: A concept that is both absolute and relative because human beings are 
at once individual and social”, p 4: “One perspective counts a person as poor if he/she does not have 
enough money to purchase the minimum market basket of goods and services. The other considers a 
person poor if he/she income puts that person at the lower end of the income distribution. The first 
ignores income distribution. The second disregards the critical minimum. Of the two, the first perspective 
is the more widely accepted.”  
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através da afectação da riqueza produzida internamente pela economia 
privada.  
Sem pretender indagar sobre a validade de uma tal visão, a dicotomia entre 
as políticas sociais e o grau de desenvolvimento583 do país (entre nós 
                                                 
583 Sobre o assunto vide JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 218-219. 
Este é um conceito mensurável, em termos quantitativos (bens materiais de que dispõe, estatisticamente, 
um indivíduo, uma Nação), e não qualitativos (no sentido da felicidade, da dignidade, dos valores 
tradicionais e culturais e do desenvolvimento da personalidade individual,…). Na sua origem encontram-
se as análises de filósofos seguidos, no presente, por economistas. A filosofia correspondente à época da 
Grécia antiga procurou justificar a felicidade humana, o destino da acção dos homens, equivalendo, 
portanto, ao prazer, à riqueza, à honra, consoante a atenção dada pelos filósofos. Nos séculos XVIII e 
XIX a felicidade foi conceptualizada em termos utilitaristas, devido à avaliação da acção humana segundo 
critério de custo: positivo ou negativo das suas consequências, o que está na origem da expressão 
maximização do prazer e minimização das penas.  
Estas reflexões sobre a felicidade humana têm ínsito o problema de desenvolvimento, a sua finalidade. 
Assim as suas dimensões podem ser espiritual correspondendo a felicidade como uma finalidade a 
prosseguir ou material/económica reduzida a determinação e quantificação de certa medida, através de 
uma análise essencialmente economicista. Assim, a visão do desenvolvimento segundo os mercantilistas 
assente na acumulação de riqueza ou pedras preciosas em ouro e prata. Os primeiros clássicos, Adam 
Smith e David Ricardo, por exemplo, resumiram-no à produção de bens materiais e sua relação com a 
população humana. É o problema económico, uma ideia que viria a ser reformulada pelo pastor 
protestante Malthus, que o considera na perspectiva de contradição entre o aumento da população (no 
sentido da progressão geométrica) e o aumento lento da produção alimentar (progressão aritmética). 
Enfim… esta conclusão é hoje desmentida pelo crescimento mais acentuado da produção alimentar do 
que da população mundial, segundo os dados estatísticos da FAO relativos aos nos de 1950/2000. ou seja, 
ela transfere o âmago dos problemas económicos para a sede da repartição contrariamente à tendência de 
o considerar restrito ao domínio da produção. 
Outros economistas apresentaram as suas contribuições sobre esta matéria, salientando-se Joseph 
Schumpeter e o neoclássico Solow. Ainda a análise de desenvolvimento foi prosseguida, igualmente, por 
Vilfredo Pareto, economista neoclássico que apresenta o “homo oeconomicus”, um ser humano fictício 
que simboliza um agente económico que procura maximizar as suas satisfações materiais. Max Weber, 
nesta mesma linha, encontra no hedonismo quantitativo a procura de maximização dos benefícios e 
redução ao mínimo de custos. Dito por outras palavras, ele ignora a caridade e a solidariedade, porquanto 
considera unicamente o seu interesse imediato. 
Para uma contraposição do homem africano ao homo oeconomicus, vide, entre outros, CARLA MARIA 
LARANJEIRA, “Enquadramento económico e social da África Sub-saariana numa economia mundial?”, 
in AFRICANA n.º 22, pp112-116. 
A partir da II Guerra Mundial o problema do desenvolvimento bipolariza-se economicamente em dois 
mundos: Norte e Sul, respectivamente desenvolvido e subdesenvolvido. Desde então surge o conceito de 
desenvolvimento incidente sobre a macroeconomia, engloba aspectos globais da economia, distanciando-
se dos indivíduos. Este tipo de análise coloca em ralação o conceito de desenvolvimento (definido em 
termos de variação estrutural ou a longo prazo de rendimento) versus crescimento económico (variação 
conjuntural ou a curto prazo de rendimento, muito influenciado pelo comportamento do mercado 
internacional). 
Assim, o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas e a adopção do indicador de 
rendimento individual, per capita, para definir ou padronizar o desenvolvimento. A utilização de três 
variáveis: esperança de vida, nível de educação/alfabetização dos adultos, instrução primária, secundária e 
superior e o rendimento per capita, sem expressar qualquer significado de comportamentos tradicionais, 
por vezes, adversos às alterações ou aos valores modernos.  
Segundo ainda a perspectiva islâmica do desenvolvimento, ela parte da sua “mission de civilisation ou de 
développement” na perspectiva exclusivamente material. Uma tal perspectiva que concebe “l’être humain 
est au ébout et à la fin du développement.. par conséquent, l’indicateur islamique de développement ne 
saurait se réduire à une chois, comme le produit intérieur brut, ou le revenu par tête d’habitant. Il ne peut 
que se situer au-delà de la conception exclusivement matérielle, tout en l’englobant. Le concept qui nous 
paraît le mieux indiqué pour apprécier le développement d’un point de vue islamique est le terme 
coranique falâh, traduit par « prospérité»… «félicité» qui est le bonheur suprême.” Esta «bonheur 
suprême» é atingida num esforço de vivença quotidiana que leva “suivent la voie de la Charî’a, pour 
s’abstenir de tout acte interdite et réprouvé, et s’engager dans tout que c’est commandé et recommandé. 
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C’est un tel comportement qui mène au bonheur individuel et au développement social tel que conçu dans 
une perspective islamique, lorsque mis en œuvre, sinon par la totalité, tout au moins par la grande 
majorité de la population”, conforme MAKTHAR DIOUF, Islam et développement, Économie politique 
de la Charî’a – Le Coran et la Sunna, Max Weber et les autres, Presses Universitaires de Dakar, 2008, p 
216.  
Como se sabe os conceitos “falâh” e “bonheur” não são quantificáveis, nem mensuráveis. Ou seja estes 
não permitem qualquer comparação intersubjectiva de felicidade, por falta de medida, como havia 
assinalado Pareto (in Manuel d’Économie Politique, 1905). Daí que ele fala no princípio da ordinalidade 
(ordenação das satisfações subjectivas) e a consequente teoria de óptimo económico: melhoria de situação 
económica individual, sem se preocupar com a sua diminuição social. 
A teoria da utilidade, segundo o princípio da ordinalidade, é conjugada com o critério de crescimento e de 
desenvolvimento individual (rendimento per caipta), este mensurável, segundo os economistas de 
desenvolvimento, na sua versão neoclássica. Trata-se de um paradoxo no sentido de se admitir, 
simultaneamente, o princípio da não mensurabilidade com o da mensurabilidade (como é o caso de 
rendimento).  
Sem se preocupar com o seu questionamento, a visão islâmica do desenvolvimento estabelece algumas 
condições, segundo MAKTHAR DIOUF, Islam et développement, pp 221 e ss, a saber: 
a) investimento em capital físico, por exemplo para fazer face ao desemprego; 
b) investimento em capital humano, que permite um nível de educação, saúde, eficácia no trabalho; 
c) repartição ou redistribuição de rendimento que assegura um nível de procura global, capaz de sustentar 
grandes investimentos; 
d) aposta na indústria para servir de motor aos outros sectores da economia, como a agricultura; 
e) funcionamento ético do comércio exterior; 
f) boa  gestão (considerada a base de funcionamento do sistema, que na sua ausência nenhum dos critérios 
ou condições são operacionais). 
O desenvolvimento, regra geral, identifica-se com as bases económicas, vista na perspectiva de avanço 
tecnológico e científico das Nações, não obstante as que atingiram níveis considerados altos, ainda 
continuam nessa busca incessante. Sem embargo, ele deve ser considerado, igualmente, na perspectiva da 
liberdade, da democracia e do acesso aos bens e serviços. Dito por outras palavras, esta realidade deve 
merecer também análise na sua relação com as potencialidades humanas. Significa isso que o 
desenvolvimento, apesar da sua consideração macroeconómica é um conceito relativo (porque depende 
de muitos factores em conjunto, como sejam os aspectos económicos, sociais, culturais, políticos, 
militares, tecnológicos, etc) e complexo (porque envolve políticas e processos de diferentes natureza, que 
visam o confronto entre o crescimento e a distribuição). Nesta perspectiva, as políticas públicas, não 
visando o lucro, mas sim a maximização social, deve preocupar-se com as questões qualitativas e não 
com os aspectos meramente quantitativos (sobretudo a inflação e o défice) da economia. 
Sobre o assunto, vide, entre outros, para mais desenvolvimentos ANDRÉA QUEIROZ FABRI, “Política 
económica de desenvolvimento”, in Revista de Direito Público da Economia, Ano 4, n.º 16, Out./Dez. 
2006, pp 9-26; JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em 
África”, pp 179-187; FRANCISCO DINIZ, Crescimento e desenvolvimento económico, passim; CLARA 
MARIA LARANJEIRA, “Enquadramento económico e social da África Sub-saariana numa economia 
mundial?”, pp 116-118; MAKTHAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na 
África ao Sul do Saara”; MAKTHAR DIOUF, Islam et développement, pp 199 e ss; HENRY BIENEN, 
“Comentários a “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento em África ao Sul do Saara”, do 
Professor M. Diouf”, pp 159-162; JORGE BRAGA DE MACEDO, “Políticas de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento”, pp 133-140; ADOLFO YÁÑEZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, pp 163-178; JOSÉ GONÇALVES, “Do contra-
desenvolvimento à nova transição”, pp 189-200; ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e 
Desenvolvimento rural, Capítulo III, Ajustamento, diversificação e desenvolvimento, pp 39-56, autor que 
fala no “paradoxo do ajustamento e da diversificação” na perspectiva da relutância da intervenção dos 
poderes públicos em épocas de crescimento económicos (pela capacidade dos sujeitos económicos 
privados) e de recessão económica (pela penúria de recursos e custos de oportunidade de realização das 
despesas públicas).  
O mito do desenvolvimento surge, nos nossos dias, como uma necessidade, uma obsessão, instalada na 
psicose dos indivíduos e instituições nacionais e internacionais, que GUILLAUME PAMBOU 
TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain postcolonial, p 77, considera “une véritable religion…”, sem se 
definir para a África que tipo de desenvolvimento e a partir dele os meios disponíveis. 
A ‘desmensurarão’ da ideia do desenvolvimento leva AMARTYA SEN, O desenvolvimento como 
liberdade, p 19, a encará-lo “como um processo de alargamento das liberdades reais de que um pessoa 
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reflectida na norma constitucional prevista no artigo 58.º CRGB) deve ser 
entendida como o reconhecimento dos condicionalismos da eficácia dos 
objectivos da protecção social aos padrões da economia. Remete-se para 
desenvolvimentos posteriores. 
 
Mas, por outro lado, a eficácia dos sistemas de protecção social pública não 
é incompatível com políticas económicas de contenção e de racionalização 
dos gastos públicos. Este outro ângulo de análise encontra ainda 
justificação na dependência da realização das questões sociais ao nível de 
desempenho economia. E esta não é imune às variações económicas 
positivas e negativas ou ainda a políticas económicas restritivas, como 
aquelas impostas pela política económica comum e moeda única das 
economias integradas.  
Por outro lado, como é de domínio público a assistência social pública 
conta, na quase totalidade, com apoio financeiro externo, através de 
projectos específicos de cooperação. Isso cria um certo cepticismo no 
concernente ao nível de realização da protecção social pública em geral. De 
facto, a escassez de recursos internos não permite a concretização dos 
objectivos de solidariedade das instituições públicas e privadas para com as 
famílias mais desfavorecidas.  
 
Em suma, verifica-se uma total dependência da universalização da 
protecção social pública aos incrementos da economia. As baixas 
conjunturas, quando persistem, constrangem o financiamento das despesas 
sociais, para além de criar incertezas quanto à percepção (de míngua) de 
subsídio e pensão, um fenómeno igualmente relativo aos salários dos 
funcionários públicos. 

                                                                                                                                               
goza.” Para quem: “Pôr a tónica nas liberdades humanas contrasta com perspectivas mais restritas de 
desenvolvimento, tais como as que identificam o desenvolvimento com o crescimento do produto 
nacional bruto, ou com o aumento das receitas pessoais, ou com a industrialização, ou com o progresso 
tecnológico, ou com a modernização social.” E continua: “Considerar o desenvolvimento como expansão 
de liberdades substantivas orienta a atenção para os fins que tornaram o desenvolvimento algo importante, 
mais do que, simplesmente, para meios que, entre outros, desempenham um papel de relevo no processo.”  
No seu artigo ROBERT E. LUCAS, JR. “On the mechanics of economic development”, pp 3-42, o autor 
reconhece a dificuldade da conceitualização do desenvolvimento económico, nesses termos: “By the 
problem of economic development I mean simply the problem of accounting for the observed pattern, 
across countries and across time, in levels and rates of growth of per capita income. This may seem too 
narrow a definition, and perhaps is it, but thinking about income patterns will necessarily involve us in 
thinking about many other aspects of societies too, so I would suggest that we withhold judgment on the 
scope of this definition until we have a clearer idea of where it leads us.” 
Esta sua análise permitiu fazer a revisão e a avaliação da teoria neoclássica de crescimento económico, 
proposta por Robert Solow e Edward Denison. 
Em GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos humanos”, p 125, 
encontra-se a seguinte definição: “O desenvolvimento implica desequilíbrios e acarreta igualmente 
desequilíbrios. Consiste, portanto, em dominar desequilíbrios, ou até mesmo em suscitá-los, para se 
chegar a uma situação que é considerada melhor.” 
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O actual contexto social e económico dá azo há muitas interrogações. Uma 
delas radica na garantia da protecção social a todos os estratos 
populacionais, principalmente aquele que trabalha a terra e vê nela a única 
fonte de rendimentos e de subsistência.  
Sem qualquer pessimismo, considerando a limitada capacidade económica 
e financeira (e a indisponibilidade de investimento estrangeiro584), numa 
sociedade fortemente abalada por atrasos de desenvolvimento social e 
económico, convulsões políticas e militares, pela perda da credibilidade das 
instituições do Estado, pelas práticas generalizadas menos conformes com 
as regras da Administração Pública, pelo reconhecimento de que os 
desafios do desenvolvimento não são vencidos apenas com os recursos 
internos, sem ajuda internacional, não se augura um melhor futuro para a 
nossa sociedade. 
 
Resulta de tudo quanto antecede que a Segurança Social, nesta parte do 
mundo globalizado, constitui uma realidade muito incipiente e em 
constantes transformações, motivadas quer por factores internos, quer por 
factores externos, sobretudo, a intensificação das práticas da 
internacionalização das economias e interdependência transnacional, os 
seus efeitos sobre os Estados nacionais, em vias de desenvolvimento, no 
sentido da sua marginalização, bem como sobre as relações económicas e 
sociais, cada vez mais dominadas pelo princípio da não territorialidade, em 
virtude de as mesmas não se acharem confinadas às fronteiras nacionais, 
para além dos constrangimentos impostos pela crise financeira 
generalizada.  
Reconhece-se, aliás, que a universalização do sistema implica uma 
crescente complexidade, que se acentua com a adesão a Convenções em 
matéria de protecção social ou mais especificamente quando se atingir um 
patamar mais abrangente em consequência da vinculação ao sistema de 
Segurança Social. Ora, isso obrigará a melhoria da qualidade técnica e de 
gestão dos sistemas públicos de protecção social. Este objectivo é mais 
facilmente conseguido através de uma gestão especializada. 
 
A presente configuração do sistema de protecção social tomou a feição de 
uma cobertura universal das situações de carência social, no sentido de 
eliminar a injustiça em matéria (do universo) dos beneficiários. No fundo 
                                                 
584 Para uma abordagem do impacte do investimento estrangeiro na África Subsahariana vide 
MESGHENA YASIN, “Official development assistance and foreign direct investment flows to Sub-
Saharan Africa”, in African Development Review, African Development Bank, Blackwell Publishing, 
Vol. 17, n.º 1, Oxford, April 2005, pp 23-40. 
Referindo a distribuição regional desse tipo de investimento e no que essa parte de África respeita, 
escreve: “The share of SSA was the smalles of all during period. This region received only about 4 
percent of the total FDI flows to the developing countries during 1994-96, compared to 11 percent during 
1986-90... In spite of this, however, FDI flows to SSA, excluding South Africa, grew by 59 percent 
between 1980-89 and 1990-98 periods…” (p 25).  
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da questão está a procura de uma maior equidade social que se escora na 
solidariedade pessoal e institucional. Estas, por sua vez, encontram eco na 
própria solidariedade tradicional, que, dada a sua natureza, não exclui 
nenhum membro da família, da tribo ou das redes sociais informais. Por 
exemplo, os recursos produzidos, no âmbito familiar, pelos seus membros, 
são repartidos, por igual. A protecção social de cada um dos membros não 
encontra limite dentro da comunidade familiar.  
Entretanto, como é manifesto, o sistema de protecção social não 
acompanha a solidariedade das famílias e da tribo. Por derivar da lei, o 
direito à segurança social conclui-se que é “ex lege”, o mesmo é dizer são 
garantidos benefícios sociais aos integrantes do sistema, tal como definidos 
em legislação própria. Por outras palavras, a sua linha de orientação 
respeita basicamente o critério contributivo para o seu financiamento, à 
parte as ressalvas feitas oportunamente.   
Desde logo, o nosso sistema público de protecção social é dominado pelo 
princípio do contribuinte/beneficiário, derivando disso, em consequência, a 
selectividade subjectiva em termos de universo de beneficiários. 
Contrariamente a abrangência subjectiva, sem limites, que caracteriza o 
sistema tradicional de protecção social, enraizado em valores seculares das 
nossas famílias, etnias e tribos. 
O princípio da universalidade subjacente à reforma de 2007 pode ser 
encarado como um avanço do nosso sistema público de protecção social, na 
linha da importação dos valores tradicionais para o sistema oficial. Ele 
implica uma nova visão e adesão aos valores da solidariedade pública (uma 
vez que a privada, em regra, segue, entre nós, a linha tradicional) de um 
lado; e a reformulação dos meios financeiros colocados à disposição da 
entidade gestora, de outro lado.  
A desconsideração da contribuição prévia dos beneficiários do sistema 
público de protecção social não se verifica na sua plenitude, uma vez que 
este continua a basear a sua filosofia na contribuição tripartida (trabalhador, 
entidade patronal e Estado). Apesar da reforma de 2007 sugerir o princípio 
da universalidade, isso não significa que o actual sistema público afasta a 
obrigatoriedade do beneficiário contribuir, de forma indirecta, para o 
financiamento do sistema. Mais do que isso, na nossa opinião, 
consubstancia um teste à solidariedade entre as gerações, baseado na 
comparticipação do trabalhador e do empregador acrescido da transferência 
do orçamento do Estado.  
Para mais, no presente, o objectivo primário está na procura da extensão da 
protecção social a um núcleo mais amplo de cidadãos, independentemente 
da sua contribuição para o sistema, sem contudo a rejeitar, sobretudo, 
quando estão em causa uma categoria de cidadãos, os trabalhadores em 
geral.   
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Esta configuração em geral ignora o peso da sociedade tradicional 
paternalista e da sua economia, caracterizada pelo fenómeno redistributivo 
natural, que se basta tão-só com a inclusão de todos na unidade moral, de 
produção e de consumo, a família (bem como os grupos sociais 
organizados). Todos os seus membros, através do chefe da família, 
encarregam-se de redistribuir os rendimentos, por todos, pelo consumo 
familiar, longe de qualquer lógica de mercado ou interesses egoístas de 
classes ou grupos sociais, rejeitados no presente pelo artigo 11.º, n.º 2, 
CRGB.  
Na verdade a solidariedade caracteriza a sociedade tradicional bem como 
os seus grupos ou redes sociais. Basta atentar a realidade nacional para se 
apreender o fenómeno solidário entre os membros das famílias e entre os 
membros dos grupos que se organizam em redes sociais de apoios, 
integração e inter-ajuda. A comunhão de tradições e de interesses está na 
origem da cristalização de instituições sociais eficientes que distribuem 
assistência e protecção social aos membros desses grupos. O conjunto de 
dificuldades que vive a esmagadora maioria da população guineense tem de 
ser debelado, por meio de políticas sociais que reforça a integração social 
dos pobres ou mais desfavorecidos e dos excluídos do sistema público (a 
universalização e democratização dos serviços), numa linha de 
descentralização e busca de modelos alternativos (parceria com os privados 
e instituições de caridade). Esta alteração da política pública deve ser 
acrescida, no plano institucional, da reforma da previdência social, para 
ampliar a sua intervenção junto dos trabalhadores informais. Em conjunto, 
são amostras de reformas que devem ser empreendidas no sentido da 
modernização do Estado e da renovação ou refundação do seu papel.  
Um outro problema que merece reflexão é o questionamento da 
aplicabilidade do princípio de justa poupança de JOHN RAWLS à 
economia nacional, muito influenciada pela economia familiar tradicional. 
Esta construção da política redistributiva encontra paralelismo num Estado 
com elevados deficit públicos?  
Primeiro de tudo, questiona-se a bondade dessas considerações na realidade 
guineense marcada fortemente pela (quase) ausência de Estado e suas 
instituições. Ou seja qual será o alcance da função redistributiva? Aliás ela 
é mais sentida entre as redes sociais, compostas por indivíduos que 
partilham as mesmas origens, culturas e religiões ou interesses económicos 
e financeiros.  
Apesar das inúmeras dificuldades económicas e financeiras as acções 
sociais do Estado, financiadas com recursos internos e/ou externos, cobrem 
apenas uma pequena parte da população nacional. Disso decorre que o feito 
redistributivo não é significativo ou quase nulo. Aliás, exemplifica-se a 
exclusão de uma larga falange de cidadãos, empurrada para a informalidade 
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pelas suas actividades organizativas e providência da protecção social para 
os seus membros.     
Depois, a solidariedade natural, baseada na consanguinidade, que une as 
famílias e os seus membros é inquestionável do ponto de vista do sacrifício 
de cada geração em prol de outra, sendo certo que ela é herdeira da 
anterior. A propriedade sobre a terra e as sabedorias são comummente 
partilhadas e passam de gerações em gerações, numa lógica de 
incontestável perpetuação do laço e da paz no seio familiar, valores que 
nenhum dos membros ousa quebrar, sob pena de castigos585. 
Na tradição africana a poupança familiar poderá equivaler-se à justa 
poupança, com dois conteúdos, um material e outro imaterial. Do ponto de 
vista da sua materialidade pode-se pensar, por exemplo, na constituição de 
reservas de sementeiras para se garantir, anualmente, a repetição do ciclo 
produtivo – diferente da poupança monetária (praticamente) desconhecida 
nessa economia, quer individual, quer colectivamente586 –, para serem 

                                                 
585 Trata-se de uma aproximação às ideias fisiocráticas de direito natural de que todos devem obediência 
porque ela assegura felicidade. As leis naturais dominam as relações sociais nas sociedades tradicionais, 
segundo se crê, garantem uma ordenação social que proporciona vantagens a todos os membros. Daí a 
razão do seu estrito cumprimento.   
A equivalência entre a ordem comunitária/ordem social e a ordem económica é, desde logo, consequência 
dessa visão. Os problemas relativos à actividade económica são considerados um assunto da comunidade. 
A terra, um dom natural, pode ser entendida como a única fonte geradora de riqueza e rendimento para o 
agregado familiar. Trata-se do reconhecimento do carácter fundamental da agricultura na vida da 
sociedade tradicional. Isso não se confunde, de modo algum, com um qualquer retorno à concepção 
fisiocrática da produção única e exclusiva pela agricultura do produto líquido.  
Vide FRANÇOIS QUESNAY, Quadro económico, Análise das variações do rendimento de uma Nação, 
3ª Edição, Prefácio de Bento Murteira, Tradução e Notas de Teodoro Cardoso, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1985pp 73, 91, 135, 240, 305. 
Noutro entendimento, o sobrenatural manifesta-se na ideia de que “(o poder cabe aos velhos, embora nem 
sempre e não forçosamente aos mais velhos, como intérpretes que todos os consideram da vontade dos 
antepassados, na sua qualidade de «mortos-vivos» muito mais em contacto do que os jovens com o além e 
por isso guindando ao status de agentes supraterrestres ao serviço de poderosas forças ocultas, às quais 
convém agradar e não se deve desobedecer sob pena de pôr em riso a segurança do infractor ou mesmo de 
todo o grupo, senão até de desencadear as mais temerosas catástrofes; …”, conforme HENRIQUE DE 
BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia agrícola, p 63.  
586 A manutenção dos ideais que determinaram um novo contrato social, a partir da luta de libertação 
nacional que, à partida, todos desconheciam o seu desfecho final e a posição que ocuparia na sociedade (e 
no Estado), renova-se de geração em geração. A luta pela independência política do país obrigou a 
constituição de uma justa poupança e permitiu a uma repartição de sacrifício, de forma directa e 
indirecta, entre os guineenses. Do mesmo modo permitiu a uma capitalização de um grupo de nacionais, 
mediante um estatuto jurídico atribuído, nos ternos da lei. Nestas duas situações, de colectivização e de 
individualização dos sacrifícios e dos ganhos dela derivados o relacionamento entre as gerações passadas, 
presentes e futuras faz-se em ternos de compensação dos benefícios não auferidos em prol de gerações 
futuras. Os ganhos desta mesma luta permanecem na memória colectiva nacional e individual.  
Dito assim surge, principalmente, o problema social e moral da legitimidade de um grupo de indivíduos 
hipotecarem as conquistas nacionais. As sistemáticas violências e suas reproduções, as constantes 
perturbações da ordem constitucional e da paz social, as violações dos direitos do homem, etc, são sinais 
de uma desvalorização da justa poupança consentida por todos os guineenses em diferentes épocas e 
latitudes geográficas. 
Por outro lado, este mesmo princípio de justa poupança não atende os sacrifícios de guineenses que não 
participaram directamente na luta de libertação nacional. Exemplo disso abunda nas nossas famílias. 
Pensa-se nos homens e nas mulheres que foram perseguidos e até molestados física e moralmente pela 
PIDE-DGS em nome de uma mesma luta. Que dizer sobre estes? Estes “que não têm nomes” 
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consumidas no futuro. A sua imaterialidade prende-se com a sabedoria e os 
ensinamentos que se transmite de gerações em gerações587 e a partir deles 
os bons costumes e o sentimento de solidariedade tendem a perpetuar-se, 
mesmo com as alterações de valores. 
Portanto, na sociedade tradicional o princípio de justa poupança equivalerá 
o direito de cada geração usufruir os dons (a terra, a propriedade familiar, a 
sabedoria, os ensinamentos, …) recebidos de gerações anteriores e 
potencializá-los em benefício das gerações vindouras. Assim entendido e 
atendendo o carácter naturalístico de que reveste o assunto, o problema 
ético relativo à concordância de um padrão que serve de tratamento 
idêntico das gerações deverá colocar-se no domínio do cumprimento dos 
termos do contrato, segundo o qual a propriedade (principalmente sobre a 
terra) é um direito inalienável da família e como tal não segue as regras do 
mercado privado. E, como consequência, todas as benfeitorias nela 
realizadas transmitem-se às gerações futuras, não sendo dominado por 
espírito lucrativo. Outrossim, a sabedoria e os ensinamentos são legados 
colectivos e não pessoais, que a geração dos pais transmite aos filhos, a dos 
avós aos netos, a dos tios aos sobrinhos, …ou seja eles atravessam 
transversalmente as gerações, sem prejuízo da sua modelação sofridas pelas 
variações ao longo do seu percurso temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
(imoratliados musicalmente, no bom crioulo da terra, “quilis sin nomi”), e, portanto, não gozam do 
mesmo estatuto e os seus familaires não gozam de nenhuma herança.   
587 Escreve FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, p 51: “No passado mais distante, o 
relacionamento social, económico e político entre gerações esteve sediado quase exclusivamente nas 
relações de proximidade. A progenitura ia pouco além da procriação, sendo a preparação das crianças 
para a vida adulta uma responsabilidade a cargo da família alargada multigeracional, mais do que dos pais 
relativamente aos filhos biológicos. Os velhos detinham um estatuto de liderança, enquanto física e 
psiquicamente aptos, e permaneciam em posição ainda influente, quando as marcas do declínio físico 
retiravam força á sua voz.” 
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DA PROTECÇÃO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU 
 
Secção I. Um relance histórico  
  
Antes de iniciarmos o desenvolvimento deste primeiro Capítulo, convém 
precisar as expressões Segurança Social e protecção social (bem como a 
acção social), para melhor compreensão de tudo quanto se segue.  
 
A Segurança Social, enquanto sistema público de protecção social, tem 
origem recente, mergulhada nas profundidades das raízes europeias588. 
Como sistema privado está em fase gestacional, como ilustra a técnica de 
seguro. No entanto, antes configurar estas duas formulações clássicas, ela é 
também uma expressão familiar e nessa medida tem a sua origem anterior 
ao próprio Estado moderno. 
 
A vida em sociedade desde sempre despertou na consciência individual e 
dos grupos, numa primeira fase, e, na actualidade, na da comunidade 
nacional (e também internacional), a problemática da protecção dos (mais) 
necessitados. Esta tarefa mobilizou primeiramente a família589 e tribo, 
depois os grupos sociais mais amplos e as sociedades modernas, 
presentemente. Isto é as manifestações privadas da solidariedade entre as 
pessoas desenvolveram-se no sentido de uma mais e melhor organização, 
envolvendo as entidades privadas, com ou sem apoio das entidades 
públicas, mas nunca a ponto de se ultrapassar, por completo, o paradigma 
tradicional que o sustenta.  
Ou seja, em cada etapa da protecção social verifica-se o aproveitamento 
das virtudes das formas anteriores, combinando-as com as soluções que se 
afiguram mais adequadas à modernidade (que se traduz na qualidade dos 
subsistemas sociais de uma justiça social credível, um ensino universal e 

                                                 
588 Dizia, portanto, com razão JEAN-PIERRE DUMONT, Les systèmes de protection sociale en Europe, 
p 1. 
589 Pode ser entendida no sentido hegeliano (a confrontação do lado individual com o lado colectivo) na 
peugada da concepção aristotélica, que considera o homem um animal essencialmente convivente, daí um 
ser político. Ela, a família, é considerada um dos elementos do sistema, constituída a partir do convívio 
das individualidades humanas. Assim se explica o aparecimento dos modos paradigmáticos da vida em 
comum na família, na sociedade, no trabalho,…, sem, no entanto, disso resultar prejuízo para a 
individualidade humana, portadora de direitos (mormente políticos) perante à comunidade, à cidade. É 
nessa qualidade que é reconhecido o homem como membro de uma família.  
Sobre a consideração da concepção hegeliana da família vide, entre outros, JOÃO LOPES ALVES, O 
estado da razão, pp 127 e ss. 
Para uma leitura da perspectiva de THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, pp 
142-146, com os desenvolvimentos feitos no Capítulo VI, pp 147-166, da mesma obra, baseada na ideia 
aristotélica do homem como “animal político e sociável”. A sociedade civil configura uma assembleia 
constituída por animais políticos, que decidiram livremente conjugar os seus esforços em prol do bem 
comum e daí a razão porque procuram sempre o bem e são guiados pelo bem.  
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saúde de base integrado), e, melhorando-as numa lógica de 
aperfeiçoamento que está impregnada no espírito de todas as sociedades.    
Assim se compreende que historicamente a protecção social nasce 
naturalmente de uma necessidade de manutenção da família, etnia e tribo. 
Elas, na medida em que constituem unidade de produção e de consumo, são 
expostas, nas suas actividades económicas, ao mundo exterior e ao 
desfalecimento físico e às limitações de capacidades e habilidades.  
A unidade, coesão e solidariedade no seio da família expressa a sua forma 
de organização de produção e de consumo a partir do chefe da família e do 
conselho de anciãos. De tal sorte que a integração de cada membro faz-se 
naturalmente por via de laços de consanguinidade. Remetem-se mais 
desenvolvimentos para o Capítulo seguinte. 
 
As características peculiares do mosaico guineense acabam por constituir 
desafio a construção e funcionamento do seu sistema de protecção social. 
Sobretudo na medida em que ele não reflecte a efectiva realidade nacional, 
com as suas preocupações, os seus valores e as suas tradições.  
 
Mas todas estas considerações não retiram validade a tese que encontra na 
protecção social uma responsabilidade do Estado, que se apropria e 
desenvolve o espírito solidário intrínseco aos grupos sociais, de base 
consanguínea. Trata-se de uma concepção que procura nela divisar um 
dever de solidariedade da sociedade em geral, comandada pelo Estado, 
imbuído de poder público, que decorre da sua soberania, uma emanação do 
consenso dos cidadãos. A partir disso ocorre a sua politização e 
jurisdicialização.  
 
Do ponto de vista jurídico, a Segurança Social configura a garantia de 
direitos sociais, ao assegurar, por via de um sistema organizado, protecção 
aos destinatários das normas impositoras de dever de prestação ao 
Estado590. A sua vertente económica é sinónima de garantia de rendimentos 
aos cidadãos. A sua principal missão é concretizar a protecção devida aos 
cidadãos. Essa sua missão é condicionada pela especificidade de cada 
sociedade.  
Assim, a própria concepção do direito positivo quanto aos regimes, às 
técnicas e à gestão dos sistemas e seus recursos são fortemente 
influenciados por essas realidades. Igualmente, as articulações interactivas 
com outras realidades jurídicas, económicas, financeiras, demográficas, 

                                                 
590 Os sentidos finalista e organizacional constituem duas perspectivas em que pode ser abordado o tema 
em análise. Aquele traduz um conjunto de políticas de prevenção e de reparação das consequenciais da 
ocorrência de riscos sociais e este compreende os sistemas organizados normativa e institucionalmente, 
com cariz redistributivo. Deste resulta o Direito da Segurança Social.  
Para mais desenvolvimentos vide, entre outros, ANTÓNIO BAIGÃO FÉLIX, “Segurança Social”, in 
Polis, Vol. 5,  cols. 655-662.  
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políticas, ideológicas,... constituem factores a considerar na elaboração e 
formulação de políticas e legislações sobre a matéria. 
 
Para reflectir a realidade nacional e seus valores, como impregnados na sua 
ossatura histórica (e actual), o desenvolvimento que se segue será marcado 
por uma linha de orientação assente em quatro paradigmas – e outras tantas 
legalidades: tradicional, colonial, revolucionária (em constante mutação 
na actualidade, a ponto de poder ser considerado, também, em certo 
sentido, de moderno, que se mistura com o neo-liberalismo triunfante, mas 
que dele pode ser autonomizado, pelo menos, na sua proposta de sociedade 
e da economia ou ainda dos mecanismos de resolução de conflitos), sendo 
que neste último continuamos a deparar com os resquícios ou sequelas do 
passado colonial. 
Na procura de estender a mesma análise ao período actual e, aproveita-se a 
oportunidade para completar incluir os aspectos relativos ao paradigma e 
legalidade neo-liberais, uma necessidade que se situa na esteira do 
processo de globalização ou mundialização das economias nacionais, uma 
tradução dos ideais económicos de uma forte expansão das trocas 
comerciais, grande mobilidade dos factores de produção capital (contra um 
relativa mobilidade do factor trabalho), acumulação do capital, difusão das 
(novas) tecnologias, com vista ao aceleramento do crescimento da riqueza 
mundial e, por conseguinte, uma larga difusão do bem-estar à escala 
planetária591.  

                                                 
591 Trata-se de uma perspectiva optimista do pensamento único dominante imposta às economias em 
desenvolvimento, na lógica da sua inserção no movimento da mundialização. Diferente desta, a visão 
pessimista encontra que nela a fonte de todas as desigualdades e ausência de solidariedade, entre outras. 
São várias as literaturas africanas que abordam a inserção das economias menos desenvolvidas (sobretudo 
a africana) no contexto da mundialização/globalização. As perspectivas críticas abundam e com elas a 
diversidade de nomenclaturas atribuídas a esse processo.  
Sobre a globalização e os problemas conexos, vide, entre outros, a obra conjunta de vários autores 
africanos e sul-americanos sintetizados em AV, ÉTAT ET POLITIQUE DANS TIERS-MONDE, Sous la 
direction de Pablo Gonzáles Casanova et Préface de Samir Amin et Pablo González Casanova, Forum du 
Tiers-Monde, L’Harmatta, Paris, 1994; MONDIALISATION, EXCLUSION ET DÉVELOPPEMENTS 
AFRICAIN: Stratégies des acteurs publics et prives, Sous direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama 
et Séraphin Magloire Fouda, Tome I et Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & 
Larose, Africain Édition, 2006; EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, Economia Internacional, passim; 
FREDERICO BONAGLIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, Editorial 
Presença, Tradução de Maria das Mercês Peixoto, Lisboa, 2006; JACQUES ADDA, A mundialização da 
economia, 1. Génese, Tradução de Ana Barradas, Questões de Economia, Terramar, Lisboa, Maio de 
1997; JACQUES ADDA, A mundialização da economia, 2. Problemas, Tradução de Ana Barradas, 
Questões de Economia, Terramar, Lisboa, Junho de 1997; AV, Globalização, Desenvolvimento e 
Equidade, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001 ; JOSEPH E. 
STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, Prefácio de António Simões Lopes, Tradução de 
Filomena Duarte, 3ª Edição, Revista, Terramar, Actualidades, Lisboa, Outubro de 2004; MICHEL 
HUSSON, Miséria do capital, passim.  
A título de uma caracterização básica da visão que o corporiza, vide HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 16, A 
revolução industrial. O liberalismo. Os novos impérios, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, 
Tradução de Maria Manuela Soares Faure da Rosa, Publicações Europa-América, Lisboa, Novembro de 
1968, pp 105 e ss. O liberalismo surge alcunhado como “filho da Revolução Francesa e da revolução 
industrial… alcança a sua grande primeira vitória com a revolução de Julho em França, e em Inglaterra, 
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Por outro, ainda com o mesmo propósito, a introdução de algumas questões 
que encontram justificação nas alterações resultantes de todo o processo 
evolutivo ainda em ebulição.  
Os dois primeiros paradigmas correspondem a uma época em que 
conviviam os valores tradicionais com os coloniais. O terceiro – na sua 
primeira abordagem – não sendo contemporâneo a estes, mas, em certo 
período, a eles paralelo, representa o período antes da independência592 até 
à actualidade, merecendo, portanto, com toda a propriedade a qualificação 
de moderna, sem, no entanto, abranger, na globalidade (pensa-se, por 
exemplo, no advento da democracia e na criação de um Estado de Direito 
formal – revolucionário -, e na procura de um verdadeiro Estado de Direito 
substancial593 ou ainda no prelúdio de um neo-liberalismo económico 

                                                                                                                                               
em 1831, com a grande reforma do Parlamento. Seguidamente, o movimento vai conhecer triunfos e 
reveses, mas não desaparecerá. O seu desenvolvimento e a sua influência encontram-se entre os capítulos 
essenciais da história do século XIX.” (pp 105-106). E continua a caracterização dizendo: “O liberalismo 
assenta nos princípios da liberdade e do progresso. O ideal de liberdade tivera a sua expressão clássica na 
Revolução Francesa, e a revolução industrial lançara as bases dum progresso social que teria sido 
impossível antes dela.” (p 106).  
Vide também JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, pp 331, 335, 350, entre outras. 
JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique?, pp 19 e ss. Para este “Par la mondialisation, le capitalisme sort 
du cadre purement national pour adapter des dimensions planétaires, voire cosmiques.” (p 20). 
592 Algumas reflexões foram feitas no sentido de questionar os ganhos para a sociedade resultantes dessa 
aquisição política. De uma forma contundente encontra-se na GUINÉ-BISSAU 2005 – DJITU TEN, 
Estudos nacionais prospectivos a longo prazo, INEP, 1996, p 7: “(…), vinte anos após o acesso à 
independência e após as mais variadas iniciativas de desenvolvimento político e sócio-económico, o 
balanço é modesto e os resultados tangíveis ficam muito aquém das expectativas iniciais.”  
593 O Estado de Direito corresponde a uma pluralidade e multiplicidade de realidades, com as suas 
variações, consoante os autores que consideram o problema. Partindo de orientações várias as respostas 
são substancialmente diferentes. Ao longo de mais de século e meio os seus estudiosos, vindo de 
diferentes horizontes, apontaram em diversas direcções as respostas ao questionamento do(s) 
significado(s), da natureza das limitações, dos conteúdos e dos elementos do Estado de direito. 
As exigências da socialidade com que se confronta o Estado a partir do século XIX, resumida na temática 
da “questão social” – um tema que começa a ganhar relevância ainda no século XVII, período demarcado 
por ideais liberais, com as primeiras tentativas de organizar respostas para as situações de carências 
sociais, caso de Grã-Bretanha, – ou a mútua condicionalidade entre o Estado e a sociedade, incluindo 
todas as versões de reelaboração da tese liberal da sociedade e da economia, vai marcar as diferentes 
teorias da relação do Estado com a sociedade. 
As diferentes manifestações do Estado de Direito (uma reacção ao Estado de Direito liberal, nas formas 
de Estado social, Estado social de Direito e Estado social e democrático de Direito) constituem tentativas 
de conciliação dos aspectos individuais com os aspectos sociais da sociedade. O reconhecimento da 
autonomia individual e os direitos fundamentais limitam a esfera de actuação dos poderes públicos e da 
própria Administração. O cerne da questão está na realização da justiça social, através de formas de 
manifestação do poder político do Estado na sua relação com os seus cidadãos.  
Em síntese o Estado de Direito, nas suas diferentes formulações, esgota-se na problemática da forma 
política mais adequada à garantia da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Essa 
garantia é compatível com vários tipos de Estado: com um mínimo de intervenção económica e social 
compaginável com a manutenção do stato quo, sem preocupações redistributivas (capitalismo liberal); 
que influência profundamente a distribuição e o funcionamento do mercado, sem alterar o quadro de 
relações sociais e de produção (capitalismo social) e, por último, garante de progressiva socialização dos 
meios de produção na tentativa da socialização dos direitos fundamentais (democracia social ou 
socialismo democrático). 
O seu conteúdo tem de ser procurado tanto formalmente, na perspectiva da consagração pela Constituição 
dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, como na perspectiva da sua efectiva garantia.    
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apregoado pelas organizações financeiras internacionais de cariz neo-
liberal), toda a modernidade, como demonstraremos. E, o quarto e último 
paradigma bem se identifica com a modernidade, convivendo com vários 
episódios do período revolucionário. 
 
Os paradigmas substancializam parâmetros de referência das sociedades e 
estruturam-nas a partir de certos valores e normas considerados como mais 
adequados ao seu estádio de desenvolvimento. Como tais conferem uma 
percepção geral e comum das realidades, não obstante poder não ser a 
melhor e limitadas a um determinada época. E, quando incorporados eles 
assumem como verdadeiros critérios de avaliação, validação e 
reconhecimento dos comportamentos sociais. 
A imperfeição e relativização dos paradigmas determinam a sua validade e 
sucessão temporais, porque não servem de parâmetros de justificação de 
valores ou normas sociais actuais. Assim, cada uma das fases da 
compreensão das relações sociais, económicas, políticas, culturais, 
religiosas, … somente é apreendida se incorporados os seus valores e as 
suas normas594. Esta visão irá percorrer transversalmente o presente 
trabalho, na certeza que permitirá fazer luz à construção de um modelo de 

                                                                                                                                               
Para uma síntese das contribuições dos autores vide, entre outros, JORGE REIS NOVAIS, Contributo 
para uma teoria do Estado de Direito, passim, especialmente pp 188 e ss. Também MARCELO REBELO 
DE SOUSA e J. MELO ALEXANDRINO – Constituição da República Portuguesa Comentada, LEX, 
Lisboa, 2000, pp 12, 56 e ss.  
CARLOS ALBERTO CONDE DA SILVA FRAGA, Subsídios para a independência dos juízes, pp 33-
35. 
Em relação especificamente á contraposição Estado de Direito formal e material, vide do mesmo autor e 
obra, pp 101-129. Também EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de Direito, pp 620 e ss, e autores e obras 
citados.  
Vide ainda sobre o questionamento deste tipo de Estado JOÃO CARLOS LOUREIRO, “Adeus ao estado 
social? O insustentável peso de não-ter”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Vol. LXXXIII, Coimbra, 2007. Na p 123, o autor ensaia um seu sentido material, nesses 
termos: “Numa aproximação tipológica, diríamos que o Estado social é aquele em que, sem prejuízo do 
reconhecimento do papel essencial da economia de mercado, assume como tarefa garantir condições 
materiais para uma existência humana condigna, afirmando um conjunto de prestações, produzidas ou não 
pelo Estado, com a marca da deverosidade jurídica, hoje especialmente, mas não exclusivamente, na veste 
de direitos fundamentais, que respondem, a partir de mecanismos de solidariedade, fraca ou forte, a 
necessidade que se conexionam com bens básicos ou fundamentais (v. g. saúde, segurança social) cujo 
acesso não deve estar dependente da capacidade de pagar, ou não, um preço.”   
Não menos importante a leitura de FRIEDRICH MÜLLER, Quem é o povo?, passim, especialmente pp 
107 e ss.  
594 De acordo com BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, A crítica da razão indolente – Contra o 
desperdício da experiência, Para um novo senso comum: a Ciência, o Direito e a Política na transição 
paradigmática, Vol. 1, Edições Afrontamento, porto, 2000, p 15: “(…) os paradigmas sócio-culturais 
nascem, desenvolvem-se e morrem. Ao contrário do que se passa com a morte dos indivíduos, a morte de 
uma dado paradigma traz dentro de si o paradigma que lhe há-de suceder … Por outro lado, também ao 
contrário do que sucede com os indivíduos, só muitos anos, senão mesmo séculos, depois da morte de um 
paradigma sócio-cultural, é possível afirmar com segurança que morreu e determinar a data, sempre 
aproximada, da sua morte. A passagem entre paradigma – a transição paradigmática – é, assim, semi-cega 
e semi-invisível.” 
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sociedade dominado por relações de produção e visão social mais justa e 
igual, capaz de garantir protecção social a todos os seus membros.    
 
Os paradigmas e as correspondentes legalidades resumidamente 
enunciados supra, marcam, cada um à sua maneira, de forma indubitável, 
uma determinada relação social, económica, política, cultural, religiosa e 
filosófica, criando, no passado guineense e no presente (e com certeza a sua 
influência no futuro), uma determinada lógica de relacionamento nos 
diferentes domínios da vida social, mediante manifestações específicas na 
concepção e no desenvolvimento do fenómeno de protecção social.  
A partir da determinação das relações sociais multifacetadas, muito 
influenciadas pelos diferentes valores e normas (incluindo as de origem 
religiosa) do passado e presente, a sociedade está em condições de avaliar, 
perspectivar e computar as relações sociais, no futuro.  
Esta abordagem aponta para uma forma de manifestação da intervenção do 
poder político independentemente da sua positivação, que se expressa no 
plano legal por intermédio de soluções contextualizadas em cada época. 
Assim se compreende a atribuição ou o reconhecimento de estatutos e 
direitos conexos a uns e não a outros. Este facto por si só é demonstrativo 
da existência de diferentes estatutos que definem os estratos sociais das 
nossas sociedades passadas e presentes (e quiçá futuras, em função do 
modelo social por todos incorporado). Em concreto, a atribuição de 
estatutos inferiores ou desprezíveis àqueles que não pertencem ao núcleo 
restrito que demarcam os paradigmas e as respectivas legalidades.  
Neste prisma estes determinam e modelam as relações sociais, económicas 
e políticas das sociedades em concreta, conferindo-as uma coerência 
interna lógica, que se projecta na própria arquitectura do sistema público de 
protecção social, mais ou menos aberto, dependendo do seu objectivo 
primordial. Nesta conformidade, as sociedades em concreto são formas de 
incorporações e de reproduções dos tipos de relações que caracterizam os 
paradigmas e legalidades. 
 
Atenta a estas considerações, as principais questões que se colocam, no 
presente, ao sistema de protecção social guineense respeitam a apego ao 
passado colonial e presente recente, sem embargo de algumas tentativas 
frustradas de introduzir melhorias no plano legal e prático; a deficitária 
capacidade da economia nacional e o afastamento das soluções legais das 
realidades nacionais595.  
 
A teimosia em ‘reproduzir’ as soluções de tipo europeu assentes na ideia do 
trabalhador formal. Este apego ao plano conceptual anterior tem como 
                                                 
595 Uma abordagem mais desenvolvida e diversificada será feita a propósito dos grandes problemas que 
afligem o actual sistema de protecção social na Guiné-Bissau. 
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consequência uma reduzida população beneficiária em contraste com a 
substancial falange da população que trabalha no sector informal, onde se 
inclui a mulher, sobretudo aquela que encontra na actividade das bideiras o 
seu sustento e dos seus filhos.  
Sem deixar de reconhecer os avanços que significaram a previsão da 
extensão da cobertura à população que encontra na terra e na pesca o seu 
sustento, e a inclusão formal do desemprego como eventualidade a cobrir, 
no âmbito do direito laboral, o direito social ou melhor o sistema 
previdencial guineense continua a revelar-se inadequado à realidade social 
e económica do país, pelo seu carácter limitado do ponto de vista da 
universalidade dos trabalhadores abrangidos.   
 
Num outro plano, o da performance da economia nacional e a sua 
capacidade geradora de receitas públicas, para fazer face principalmente às 
despesas sociais, verifica-se um fraco peso do orçamento público na 
cobertura das eventualidades em geral, mais especificamente das categorias 
populacionais mais vulneráveis. No mesmo diapasão as prestações sociais, 
irrisórias, devidas aos beneficiários compreendidos nas acções sociais 
reservadas a um número insignificante de cidadãos, que conta quase em 
exclusivo com financiamento externo.   
Este constrangimento afecta sobremaneira a função de redistribuição da 
riqueza – aliás praticamente inexistente – para acudir as situações 
resultantes de incapacidade, falta de competências e qualificações 
profissionais para o mercado concorrencial. A ausência ou ineficácia de 
políticas públicas com efeito de diferenciação social pode conduzir a 
renovação do darwinismo social. Esta temática leva-nos a questionar a 
bondade prática das soluções legais gerais e abstractas no concernente ao 
capítulo da distribuição dos benefícios provenientes de acções públicas, 
como aquelas constantes da LEPS. E, por conseguinte, remete a resolução 
dos problemas para o domínio da discriminação positiva, tendo como ponto 
de partida a incapacidade individual ou familiar de prover o auto-sustento e 
de suportar o ónus fiscal em matéria de financiamento dos bens e serviços 
públicos.      
 
Ainda, no plano, institucional e organizacional a falta de uma visão 
pragmática de mediação entre as instituições públicas e privadas privilegia 
a actuação directa do Ministério da Família, Solidariedade Social, Luta 
Contra Pobreza em detrimento de um posicionamento de coordenação e 
supervisão. Sem contar com a duplicação de recursos afectos a uma gestão 
de uma actividade que podia ser melhor prosseguida por instituições com 
vocação neste domínio. 
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A desproporção entre os parcos recursos económicos e a abundância das 
necessidades sociais sugere que o problema da extensão da protecção social 
deve ser regulado pelo princípio da selectividade na procura de realização 
da justiça social596, referenciada à ideia da equidade e da igualdade de 
oportunidade. Esta opção não descura a eventual dificuldade na escolha dos 
critérios quantitativos e qualitativos de determinação do princípio da 
selectividade, um problema de justiça social.  
De facto, é de elementar justiça que se faça uma distribuição de benefícios 
sociais segundo a condição de recursos (means-tested plans), no intuito de 
combater a pobreza e a miséria extremas, um mal com características tão 
translúcidas e evidentes597 que se manifesta sob múltiplas formas. Dir-se-ia 
que a justiça distributiva apela para a atribuição de menores benefícios a 
quem aufere maiores rendimentos598. 

                                                 
596 Reportando-se à origem dessa noção escreve G.-C. RUTTEN, La doctrine sociale de l’Église, p 67: 
“La justice sociale n’est en effet qu’une dénomination plus adapté à la pense moderne que celle qu’emplie 
saint Thomas d’Aquin: justice générale ou légale.” 
Esta é uma temática que ocupa um lugar muito importante no conjunto da doutrina social da Igreja. 
Segundo o mesmo autor e obra, pp 67-68: «Les théologiens de l’École thomiste divisent la justice en 
justice particulière et en justice générale ou légale. 
La justice particulière comprend la justice  commutative et la justice distributive. La première régit les 
relations d’ordre  contractuel entre les individus ; la seconde préside aux rapports entre les détenteurs de 
l’autorité et leurs sujets.»  
A identificação da justiça geral com o bem comum ou interesse geral surge, segundo o mesmo autor e 
obra, p 69, do seguinte modo: «La justice générale est une vertu en quelque sorte superposée aux actes de 
toutes les autres vertus, car elle a pour but d’orienter toutes nos actions vers le bien commun de la société 
dont nous sommes les membres. Elle s’appelle aussi légale dans la mesure où elle s’exerce dans le cadre 
des lois dont l’objet essentiel est le bien commun.» (Itálicos no original). 
597 É possível ver nestas características, quer a origem histórica, quer a concepção moderna da pobreza. 
Com efeito, as civilizações e as suas formas têm em comum a gestão dos seus recursos (humanos e 
materiais). Nessa gestão estarão subjacentes dois aspectos: a riqueza e a pobreza.   
Escreve GEORGES CORM, A nova desordem económica mundial, p 27: “A pobreza foi durante muito 
tempo considerada como um facto natural, um dado da ordem das coisas. A riqueza só podia pertencer a 
um pequeno número: príncipes, guerreiros, mercadores, sacerdotes. Os mais clementes entre estas castas 
de poderosos eram aqueles que, pela boa gestão que praticavam, conseguiam alimentar e proteger o maior 
número de pobres nos seus domínios, assegurar-lhes até um estatuto de protecção mais ou menos 
alargado, na qualidade de escravos ou servos, estrangeiros ou tolerados.” 
Continua o mesmo autor, p 28 “A pobreza, no sentido moderno do termo, não era entendida em todas 
estas brilhantes civilizações urbanas e mercantis como um fenómeno perverso e aberrante, causado por 
uma exploração insuficiente do potencial dos recursos naturais, assim como pelo desconhecimento das 
capacidades do engenho humano. Terão sido talvez as civilizações não urbanas de África ou da América 
pré-colonialista as que melhor tomaram consciência da pobreza e soube gerir por intermédio de sistemas 
igualitários e muito eficazes de repartição de recursos naturais disponíveis.” 
Por vezes ou melhor quando se afasta das situações de pobreza e miséria extremas torna-se difícil a 
identificação das características que permitem traçar um perfil específico ou agregado do pobre e o 
diagnóstico da pobreza, e proceder à identificação das suas causas e questões de abordagens meramente 
técnicas.  
Vide todas estas questões em AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 7-8.  
Estas evidências são aparentes como resumidas por JOHN HILLS, Inequality and the State, p 60, 
“poverty as 'being unable to afford necessities’ is almost a tautology. Such definition does not by itself 
tell us what these 'things people need' are, whether they change over time, or how many people lack 
them.” 
598 Para uma abordagem do efeito redistributivo da Segurança Social e as alternativas possíveis, vide, 
entre outros, A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, pp 15 e ss; NAZARÉ DA 
COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social especialmente pp 67 e ss. 
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Resulta destas considerações que se verifica no actual modelo de protecção 
social uma dupla limitação do princípio da universalidade, tanto na sua 
vertente previdencial, como na sua vertente de cidadania. Dela deriva perda 
de economia, eficácia e eficiência da sociedade e da própria economia.  
 
Em suma, os planos legal, económico e institucional continuam a 
desfalecer perante as evidências de necessidades urgentes de reformas. De 
igual modo, a ignorância das tradições nacionais, em alguns casos 
seculares, e dos valores das sociedades africanas, muito solidárias, não 
permitiu o aproveitamento de instituições sociais mais eficientes para 
mitigar as deficiências de uma instituição previdencial concebida 
unicamente para lidar com problemas relativos aos trabalhadores formais, 
inseridos, quase na sua totalidade no seu meio natural. 
As famílias e as redes sociais de apoio são tão importantes quanto 
necessárias à manutenção do indivíduo e sua família, quer no seu meio 
social, quer na sociedade em geral. Uma das importâncias destas 
instituições tradicionais está no seu aproveitamento, também, por parte 
destes trabalhadores, pelas vantagens, sobretudo no reforço das suas 
capacidades económicas e, desde logo, de protecção social.  
 
Na actualidade, alguns princípios são chamados à colação em relação à 
protecção social, como: sejam o princípio do Estado de direito social 
(artigo 11.º, n.º 2, CRGB599) que implica uma intervenção do Estado na 
economia para garantir um tipo de sociedade que rejeita comportamentos 
económicos monopolistas que infligem tratamentos desumanos aos 
indivíduos; o princípio geral da igualdade (cfr. artigo 24.º, idem), 
mormente em matéria de tratamento das diferentes categorias de cidadãos, 
de definição e implementação de regimes de protecção social pública, com 
projecção, sobretudo, na proibição de discriminação injustificada e de 
garantia de prestações iguais aos nacionais e estrangeiros residentes no 
território nacional; o tríplice princípio orçamental e as consequentes 
exclusividades em matéria da preparação e execução do orçamento, pelo 
Governo [artigo 100.º, n.º 1, al. c), idem], da sua votação e aprovação 

                                                 
599 Sugere uma vinculação a uma sociedade sem classe, isto é isenta de opressão e exploração do homem 
pelo homem. Esta exigência tem implícita a igual dignidade de todos os cidadãos, independentemente das 
condições reais. Decorre disso a rejeição de formas atentatórias da mesma e ao mesmo tempo vincula os 
poderes públicos em geral a uma actuação de acordo com os padrões nacionais e internacionais nesta 
matéria.    
A sua origem histórica e ideológica está arreigada no artigo 3.º, segunda parte, CRGB 1973, que rezava: 
“(…), e a edificação de uma sociedade que crie as condições políticas, económicas e culturais necessárias 
à liquidação da exploração do homem pelo homem e de todas as formas de sujeição da pessoa humana a 
interesses degradantes em proveito de indivíduos, de grupos ou de classes.”  
Isso é uma das demonstrações de (alguma) vinculação e/ou continuação de um tipo de ideologia do 
Estado, que se transforma paulatinamente, apesar de pouca alteração dos seus valores matriciais.  
No dizer de CARLOS VEIGA, “Cabral e a construção do Estado em Cabo-Verde, p 68, “uma sociedade 
socialista.” 



 310

anual, pela ANP [artigo 85.º, al. g), idem] – incluindo as transferências para 
o INPS – e sua influência no domínio do poder legislativo (rectius sensu, 
repartição de competência entre os órgãos legislativos e consequente 
vinculação do legislador ordinário); o princípio do controlo judicial ou da 
jurisdicização, enquanto garantia de recurso “aos órgãos jurisdicionais 
contra os actos que violem os… direitos reconhecidos pela Constituição ou 
pela lei” (artigo 32.º, idem); o princípio da aplicabilidade directa dos 
direitos fundamentais (artigo 30.º, n.º 1); princípio da recepção dos direitos 
fundamentais atípicos aparte os tipificados na Constituição (artigo 29.º, n.º 
1) o princípio da interpretação dos preceitos constitucionais e legais 
relativos aos direitos fundamentais de acordo com a DUDH (artigo 29.º, n.º 
2); o princípio da dependência da concretização dos direitos, liberdades e 
garantias ao grau de desenvolvimento do país (artigo 58.º); o princípio da 
territorialidade que coincide com o campo de aplicação objectiva da 
legislação da protecção social com o núcleo de beneficiários, residentes, 
em princípio, circunscritos ao território nacional.      
A Constituição estabelece, ela mesma, os parâmetros para a interpretação 
dos direitos fundamentais. Segundo o estatuído no artigo 29.º, n.º 2, da 
Constituição: “Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 
fundamentais devem ser interpretados de harmonia com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem”600.  
Assim, esta Declaração permite resolver, em caso de dúvida (na 
interpretação), qual o verdadeiro sentido e alcance dos direitos 
fundamentais consagrados na Constituição. Isso ocorre no plano geral. No 
entanto, convém não perder de vista as opções que subjazem as construções 
do direito à segurança social, fruto de largas experiências aliadas ao 

                                                 
600 Semelhante redacção encontra-se no artigo 16.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, CRP, 
com a ressalva de nesta fazer menção ao lado da interpretação, a integração desses mesmos direitos. 
Significa isso que, para além da interpretação (alcance normativo), a Constituição portuguesa também 
admite a integração da lacuna através das normas constantes da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, contrariamente à Constituição guineense que não contempla, pelo menos na letra, esta última 
modalidade.  
A constitucionalização dos direitos individuais (na primeira metade do século XIX), precedida da 
constitucionalização dos direitos civis e políticos (na segunda metade do mesmo século) podem ser 
consideradas um marco importante na efectividade dos direitos do homem, subtraindo-os da sua limitação 
a meras recomendações. A incorporação destes direitos no texto constitucional confere-os o qualificativo 
de fundamentais, verdadeiros direitos subjectivos, passíveis de concretização por via jurisdicional. 
Da mesma forma que essa constitucionalização tem duplo alcance: a sua imperatividade como norma 
jurídica e a sua jurisdicionalidade, pela garantia inerente à intervenção dos tribunais competentes em caso 
de não observância dos destinatários das normas.  
Relativamente aos direitos económicos, sociais e culturais têm origem, relativamente, mais recente. A sua 
constitucionalização data da primeira metade do século XX, em reacção ao ideal liberal do século XIX, 
cuja percepção dos direitos humanos se restringiu unicamente aos direitos individuais civis e políticos.  
Vide sobre o assunto, para a realidade portuguesa, entre outros, JORGE MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, pp 146-152; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, 
Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2ª Edição, Almedina, Coimbra, 2001, 
passim; MARCELO REBELO DE SOUSA e J. MELO ALEXANDRINO, Constituição da República 
Portuguesa Comentada, pp 93-94.  
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pensamento teórico que foi tomando corpo paulatinamente e forneceu bases 
científicas de análise do tema.   
As referências ao direito à segurança social surgem, para além da 
Constituição, nos documentos internacionais e regionais, como 
Declaração, Pactos e Carta, respectivamente, com os significados que 
adquirem em conformidade com as diferentes concepções de base. A 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional 
sobre os direitos económicos, sociais e culturais são documentos 
aprovados no seio da Assembleia-Geral das Nações Unidas e a Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos configura um documento 
emanado da Organização de Unidade Africana (presentemente União 
Africana). 
O artigo 22.º da Declaração Universal (dispõe que:  “ Toda a pessoa, como 
membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente 
exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais 
indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de 
harmonia com a organização e os recursos de cada país”) reconhece a toda 
a pessoa, como membro da sociedade, o direito à segurança social; direito 
esse cuja significação se identifica com a justiça social e a sua efectivação 
pressupõe a concretização do conjunto de direitos económicos, sociais e 
culturais, estes dependentes, por sua vez, da capacidade nacional de 
produzir riqueza601. 
Estes documentos têm em comum a procura da afirmação da prevalência 
do indivíduo sobre o colectivo, a sociedade política, sem embargo dos 
valores social, cultural, político, moral, ético, etc, fortemente neles presente 
e a consequente limitação da sua força jurídica. Deste modo, mais se 
assemelham a recomendações ao poder político, sem efectividade imediata, 
sobretudo quando se faz depender o seu alcance a um determinado padrão 
social e político, que reduziria seriamente a possibilidade de exercício dos 
direitos consagrados nestes instrumentos internacionais.  
Assim, a bifurcação dos direitos fundamentais e direitos do homem602, que, 
entre nós, não encontra reprodução constitucional, uma vez que nela não se 
diferencia os diferentes direitos fundamentais, por exemplo em Títulos. 
Todos eles integram o Título II CRGB (Direitos, Liberdades e Garantias 
fundamentais), sem qualquer distinção quanto à sua natureza ou 
vinculatividade, e são interpretados uniformemente à luz da Declaração 

                                                 
601 No sentido não distante JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, p 248. 
602 Para uma abordagem em termos de conceitos afins e categorias de direitos fundamentais, mormente os 
direitos do homem, vide JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, pp 48 e ss, especialmente pp 49-53. Igualmente JORGE REIS NOVAIS, Contributo para 
uma teoria do Estado de Direito, pp 71-82 e autores citados. 
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Universal dos Direitos do Homem, conforme manda o preceituado no 
artigo 29º, n.º 2, CRGB603.  
A dualidade dos instrumentos internacionais de direitos dos homens, 
especificamente os Pactos Internacionais (dos Direitos Civis e Políticos e 
dos Económicos, Sociais e Culturais) sugere a ausência de jurisdicidade 
destes últimos, devido à sua natureza programática, porquanto estabelecem 
programas de acção para os poderes públicos: legislativo, em matéria de 
produção legislativa; executivo/administrativo, no sentido da execução dos 
comandos normativos; e judicial, quanto à interpretação e aplicação desses 
mesmos comandos, sujeitando-os a uma progressiva realização. Estas 
condicionantes não dominam o conjunto dos primeiros que beneficiam de 
um regime de aplicabilidade imediata e efectivação judicial604. 
Em matéria de financiamento, atendendo o princípio da especialidade e os 
requisitos de nacionalidade e/ou de residência, deve existir uma co-
responsabilidade entre o Estado e as entidades locais por ele criadas. (Isso 

                                                 
603 Este é um problema de deveras importância para a compreensão da projecção das normas da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem sobre as normas constitucionais. Trata-se de um exercício 
através do qual se procura perceber a modelação destas a partir daquelas. Para mais desenvolvimentos 
sobre esta problemática vide, entre outros, JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo 
IV, Direitos Fundamentais, pp146-152; ANTÓNIO DA SILVA LEAL, “O direito à segurança social”, pp 
353 e ss. 
604 A força jurídica atribuída a este núcleo de direitos aponta para o seu carácter perceptivo e não 
programático, porquanto dependentes unicamente da Constituição e não de qualquer lei, sem embargo da 
sua concretização regulamentar, mas no estrito limite constitucional. Ou seja, eles não carecerem de 
intermediação legislativa infra-constitucional, porquanto deles são possíveis extrair os seus efeitos 
jurídicos (isto é dotados de normatividade plena), diferente da dependência ao grau de desenvolvimento 
do país estatuído no artigo 58.º CRGB, e criam vinculatividade para todas as entidades, 
independentemente da sua natureza pública ou privada. 
Vide para mais desenvolvimentos JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 
Direitos Fundamentais, pp 275 e ss. Também JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, 6ª 
Edição, Almedina, Coimbra, 1992, 598-602. 
Para algumas doutrinas existem normas constitucionais que não são aplicáveis de forma automática, 
porquanto carecem de intermediação legislativa e observância de condições materiais. Aplicada esta 
doutrina aos direitos fundamentais resultaria, disso, que aquelas atribuem direito subjectivo, exigíveis 
judicialmente, contrariamente aos direitos sociais que configuram expectativas jurídicas, e em 
consequência, não haveria possibilidade de controlo judicial, nem de sanção em caso de omissão do órgão 
do poder político. Mais do que isso, resultaria, ainda, para o executivo, uma ampla margem de 
discricionariedade no estabelecimento e na implementação dos programas económicos e sociais em 
cumprimento das mesmas disposições constitucionais. Não obstante a vinculação do legislador ordinário 
à criação de condições para a sua realização, o que pode indiciar, a prazo, a sua exequibilidade nos 
mesmos termos daqueles direitos. 
As interrogações sobre a natureza dos direitos sociais: se se tratam de direito subjectivo? Se se tratam de 
expectativas jurídicas?, a dependência da sua efectivação às condições económicas, organizacionais ou 
regulamentares?, sobre a titularidade: colectiva? Grupo ou categorias?, e sobre a sua relação com os 
direitos de origem liberal. Estas interrogações são levantadas e respondidas por JOÃO CAUPERS, Os 
direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, pp 30 e ss.  
De uma maneira geral parece consensual que as normas que consagram direitos sociais prevêem situações 
jurídicas activas e passivas, obrigações para o Estado e vinculação para o legislador, da qual se pode 
retirar o mecanismo de inconstitucionalidade por omissão. Destas mesmas resulta ainda o princípio da 
proibição de retrocesso, da irreversibilidade da situação criada, sem embargo do eventual risco de conferir 
maior protecção a esta categoria de direitos fundamentais em confronto com os direitos, liberdades e 
garantias, cujo regime jurídico é insusceptível de ser alterado pelo legislador constitucional [vide o artigo 
130.º, al. e) CRGB].  
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justificaria a adopção de um modelo organizacional descentralizado dos 
serviços da instituição previdencial, extensível a todo o território nacional, 
cobrindo áreas geográficas em função da divisão administrativa consagrada 
na lei, numa lógica de orientação descentralizada.)  
A reforma de 2007 consagrou uma maior abrangência subjectiva, 
integrando o conceito de cidadania nas políticas públicas de protecção 
social, e diversificou as possibilidades de coberturas de riscos sociais 
através de entidades legalmente autorizadas (como se verá a este 
propósito). Assim, no que concerne à protecção social de cidadania, 
atendendo o princípio da solidariedade e os objectivos a prosseguir, o 
recurso a imposição fiscal, conforme preceitua o artigo 4.º, n.º 1, LEPS. 
Trata-se de enquadrar os valores de solidariedade na perspectiva da 
soberania fiscal estadual.  
Na perspectiva da sua materialização, embora não de forma ambiciosa605, a 
institucionalização de um “Fundo Nacional de Solidariedade e Assistência, 
essencialmente constituído por transferências do Orçamento do Estado” 
(como dispõe o artigo 31.º, n.º 2 LEPS). Neste instrumento financeiro estão 
configuradas as receitas tributárias provenientes de diversas fontes: 
rendimentos, capitais e fortunas, uma espécie de gross income tax, na 
tentativa de uma aproximação entre o sistema fiscal e o sistema público de 
protecção social. 
Nesses termos, a solidariedade nacional e a solidariedade local, através, 
respectivamente da dotação orçamental anual e dos impostos locais (entre 
outros o imposto sobre os veículos a motor606) são instrumentos que servem 
para acudir a situação de necessidade de recursos financeiros que permitam 
a prossecução dos fins legalmente consagrados no que toca à protecção 
social de cidadania. Por outras palavras deverá ser empreendido um esforço 
no sentido da descentralização do Estado e suas instituições, sobretudo para 
se conseguir uma maximização das potencialidades locais em termos da 
sua participação no financiamento deste sistema público de protecção 
social. 
Essas opções devem ser devidamente ponderadas, para evitar efeitos 
negativos sobre uma determinada camada populacional. A tributação 
tendencialmente penaliza a classe média e classe alta que, por sua vez, 
                                                 
605 A falta de ambição traduz-se no recurso ao mesmo expediente que, de resto raramente foi utilizado, 
para garantir a solidariedade nacional, no quadro do sistema previdencial, ainda em vigor [vide artigo 
33.º, al. e) LEPS, quanto ao financiamento da protecção social obrigatória]. As transferências do 
orçamento público constituíam (e ainda constituem) uma das fontes que concorre para o financiamento 
dos encargos sociais relativos ao sistema público contributivo dos trabalhadores e não contributivo, a 
assistência social.    
606 A opção pelos impostos locais para financiamento das despesas sociais, no âmbito da protecção social 
de cidadania, decorre da consagração de financiamento obrigatório, através das transferências públicas do 
orçamento de Estado e das receitas das Autarquias Locais, conforme o preceituado no artigo 31.º, n.º 1, 
al. a) da LEPS. 
Um assunto que requer análise prévia da capacidade tributária individual e nacional. Vide entre outras 
contribuições a de JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, p 1142. 
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beneficiam, comparativamente, de menores prestações sociais, quando 
comparadas com a classe baixa. Isso pode significar uma contradição entre 
o estatuto de beneficiário das prestações sociais e o estatuto de 
contribuinte.      
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

A SOLIDARIEDADE FAMILIAR E RELIGIOSA E DAS 
ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – 
ÂMAGO DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL GUINEENSE 

 
 
Generalidades 
 
A tendência natural do homem quer nas civilizações passadas quer nas 
civilizações presentes está no aprofundamento da sua capacidade de viver 
em conjunto e de manifestar o seu apoio aos que lhes são próximos. O 
homem vive tendencialmente na perspectiva da solidariedade dirigida aos 
outros homens, especialmente os mais desfavorecidos. Nesta medida esta 
solidariedade tem o condão de constituir garantia da vida em colectividade, 
quer nacional, quer mundial. 
 
Historicamente o conceito de solidariedade remonta a século XVIII, com a 
fundamentação do conceito de Contrato Social de JEAN JACQUES 
ROUSSEAU. Nessa altura este estava ligado ao campo da moral e da ética. 
A partir do século XX aproxima-se entre a moral e o direito. As 
repercussões destas ciências não são alheias a nossa forma de organizar e 
de expressar a solidariedade.  
As concepções utilitaristas atêm-se nas questões éticas. O homem procura, 
acima de tudo, a sua prosperidade, a felicidade pessoal e dos seus 
semelhantes, nesta ou noutra vida, tal como defendem, respectivamente, os 
hedonistas psicológicos individualistas (como JEREMY BENTHAM, 
ALFRED MARSHALL e A. C. PIGOU) e os hedonistas psicológicos 
universalistas, como é o caso de JOHN STUART MILL607, um optimista. 

                                                 
607 No seu livro L’Utilitarisme, 2e. édition, Traduction de le Monnier, Ancienne Librairie Germer 
Baillière et Cie, Félix Alcan Éditeur, 1889, p 13, escreve : «La croyance qui accepte, comme fondement 
de la morale, l’utilité ou principe du plus grand bonheur, tient pour certain que les actions sont bonne en 
proportion du bonheur qu’elles donnent, et mauvais si les tendent à produire le contraire du bonheur. Par 
bonheur on entend plaisir ou absence de souffrance ; par malheur, souffrance et absence de bonheur. Pour 
donner une idée complète de la question, il faudrait s’étendre beaucoup, dire surtout ce que renferment les 
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Este mesmo autor propôs, no âmbito da empresa, uma nova forma de 
relacionamento entre o patrão e os seus trabalhadores, porquanto no seu 
entender a relação entre ambos não é satisfatória. Na sua perspectiva, a 
cooperativa visa a identificação do proprietário da empresa e dos 
trabalhadores. 
JOHN RAWLS afirmava que “a sociedade está bem ordenada e, portanto, é 
justa quando as suas instituições estão ordenadas de forma a conseguir 
maior soma líquida de satisfação, obtida por adição dos resultados de todos 
os sujeitos que nela participam”608 (itálico no original). Trata-se de uma 
ideia utilitarista reconduzida à questão das decisões de satisfação de 
necessidades que permitam um máximo de utilidade (diferentemente da 
interpretação actual, dos neo-utilitaristas, no sentido da escolha dos agentes 
económicos).   
 
Do ponto de vista da análise do valor ético da solidariedade deverá recuar-
se à Antiguidade Clássica, onde se encontram as primeiras manifestações 
escritas contra o individualismo609. A teoria individualista sofista de 

                                                                                                                                               
idées de plaisir et de peine ; mais ces explications supplémentaires n’affectent pas la théorie de la vie sur 
laquelle est fondée la théorie morale suivante : le plaisir, l’absence de souffrance, sont les seules fins 
désirables ; ces fins désirables (aussi nombreuses dans l’utilitarisme que dans d´’autres systèmes) le sont 
pour le plaisir inhérent en telles, ou comme moyens de procurer le plaisir, de prévenir la souffrance.» 
O autor, insistindo na sua concepção da utilidade ou felicidade como regra de conduta da vida, esclarece: 
“Cependant il n’est pas nécessaire pour accepter le principe utilitaire: car ce principe n’est pas seulement 
celui du plus grand bonheur de l’agent, mais encore celui du plus grand bonheur total e général.” 
608 Uma teoria da Justiça, p 41. O autor procura discutir, nas pp 220 e ss, quais os princípios que orientam 
a acção justa dos indivíduos e das sociedades, através de uma postura moral deontológica e não teológica. 
A teoria utilitarista pressupõe o princípio da benevolência (a influência da acção moral na procura de 
alcançar o maior bem possível) domina a sua análise. Partindo da busca de um sistema social justo, o 
autor entende que o processo económico e social merece um enquadramento adequado das instituições 
sociais (entenda-se constituição política e principais ordenamentos económicos e sociais). Significa isso 
que a própria estrutura básica da sociedade deve ser firmada numa constituição justa – o sujeito da justiça 
é a estrutura básica da sociedade e ela (a justiça) é estabelecida contratualmente. A constituição garante 
liberdades, quer nas situações de igualdade entre os cidadãos, quer nas oportunidades de acesso à 
educação e à formação (da qual vem a igualdade material). Caberá, aos governos, então, assegurar um 
mínimo social aos indivíduos e as famílias, sobretudo nas situações de doença e de desemprego ou ainda 
atribuição de um rendimento suplementar (o imposto de rendimento negativo). 
Ainda do mesmo autor e na mesma linha de pensamento, O liberalismo político, (Título original: Political 
liberalism, Columbia University Press) Tradução de João Sedas Nunes, Editorial Presença, Lisboa, 1997, 
pp 60 e ss. 
609 O problema coloca-se na relação indivíduo e sociedade, respectivamente frutos de épocas de 
pensamento individualista e universalista. Trata-se de uma forma de conceber a história, passível de 
aplicação a todas as manifestações humanas. Do ponto de vista ontológico a contraposição destas duas 
noções remetem-nos para a história das formas políticas e sociais, com as suas relações. O indivíduo e a 
comunidade nas suas considerações intrínsecas, com a significação de parte e todo. Uma certa visão 
organicista, que a história registou com múltiplos exemplos, incluindo no campo religioso (como bem 
lembra S. Paulo na Epistola aos Coríntios, I Cor.12, 12).  
A abrangência e amplitude de um e de outro distinguem estes dois conceitos. Isto é a subordinação de um 
ao outro. A contraposição entre a síntese e a análise, que, no plano ontológico-metafísico remete para a 
querela da anterioridade entre as existência e a coisa ou vice-versa. Ou ainda entre o Estado e a Nação, 
diferente do plano ontológico-empírico e crítico em que se toma em consideração o aspecto de “puros 
esquemas e formas mentais de inteligibilidade” segundo L. CABRAL DE MONCADA, Universalismo e 
Individualismo na concepção do Estado: S. Tomás de Aquino, pp 12-13.  



 316

PROTÁGORAS afirmava que “o homem é a medida de todas as coisas: do 
que é, enquanto é, e do que não é, enquanto não é”610. Esta frase que se 
tornou famosa revela a visão do autor quanto à auto-suficiência do homem, 
ser pensante, que se basta por si só. 
Com SÓCRATES, PLATÃO e ARISTÓTELES localizam-se as reacções 
contra o individualismo elevado ao alto patamar por PROTÁGORAS. No 
diálogo de PLATÃO, Diálogo com o Górgias, CALLICLES, político 
ateniense, dialoga com GLAUCO acerca da relação entre os magistrados e 
os outros membros da sociedade ateniense, tendo em linha de conta a sua 
predisposição para a generalidade dos indivíduos em geral e não em 
isolado611. Ínsito nas palavras deste ilustre filósofo estava presente a ideia 
da solidariedade entre os cidadãos como garantia de convivência social, 
própria das cidades de Esparta e Creta, contrariamente a Atenas.  
 
Durante a Idade Média, o domínio absoluto do senhor feudal impôs-se 
relativamente ao seu servo, que se entrega fielmente ao seu serviço. Este 
período da civilização humana ficou influenciado pelo poder da Igreja e 
pelo dogma religioso a ela inerente. Releva dessa época a filosofia de 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Doutor Angélico612. 
 

                                                                                                                                               
A anterioridade e a posterioridade são referenciadas em termos de causas e efeitos temporais, 
deslindados no antes e no depois, com muito interesse no campo mitológico, único capaz de resolver este 
problema insolúvel para as ciências sociais, que apostam na crítica como forma de compreensão da 
Realidade, partindo de um dos pólos: ou as partes ou o todo. Isso leva ao questionamento do 
conhecimento sobre o pensamento e o ser.     
Na análise do mesmo, a páginas 9-10: “- A) O Universalismo é a concepção fundamental, o prisma e a 
atitude de pensamento que nos levam a subordinar as partes ao todo por elas formado, para 
compreender Realidade, e que julgam não poder compreender as partes senão em função do todo em que 
elas se integram – B) O Individualismo é a concepção, o prisma e a atitude de pensamento que seguem o 
caminho oposto: subordinam o todo às partes e é destas que procuram elevar-se metodicamente à 
compreensão, explicação e construção teórica do todo.” (Itálicos no original)          
610 Apud  R. M. HARE, O pensamento de Platão, Tradução de Carlos Diniz, Universidade Hoje, Editorial 
Presença, Lisboa, 1998, p 15. 
611 Disso não decorre nenhuma negação da individualidade ou autonomia individual ou dos grupos face 
ao conjunto mais amplo e abrangente de indivíduos. Mas facto é a consideração da interacção entre eles 
existente. Parafraseando L. CABRAL DE MONCADA, Universalismo e Individualismo na concepção do 
Estado: S. Tomás de Aquino, p 29: “Só na identificação dialéctica dos dois termos nós apreenderemos e 
possuiremos enfim o homem verdadeiro, o homem total.”   
612 Para uma síntese do pensamento Tomista vide L. CABRAL DE MONCADA, Universalismo e 
Individualismo na concepção do Estado: S. Tomás de Aquino. O autor considera-o “ser um grande 
universalista” (p 32), para na p 33, escrever: “O Universalismo de S. TOMÁS consiste numa visão 
essencialmente intelectualista e compreensiva, essencialmente orgânica, do ser, assentando nestes dois 
pólos que na sua função cósmica se conjuga e de certo modo se pressuporem um ao outro: Deus e o 
Mundo, o Criador e a Criatura, a Graça e a Natureza, a Transcendência e a Imanência.”  
Também GARRIGOU-LAGRANGE, O. P., P. REG. - La synthèse thomiste, Troisième Série, 
Bibliothèque Française de Philosophie, MCMXLVII, Desclée de Brouwer et Cie. ´Éditeurs, Paris; 
GILLET O. P., ST. M. - Thomas d’Aquino, Les Constructeurs, Duond Éditeur, Paris, 1949. MARITAIN, 
Jacques – Le Docteur Angélique, Nouvelle Série, Bibliothèque Française de Philosophie 6e Mille, 
Desclée de Brouwer et Cie., Éditeurs, Paris; JOÃO DUQUE, «Analogia de participação e sociedade 
(pós)-moderna: Breve (re)leitura de Tomás de Aquino», in Brotéria, Cristianismo e Cultural, Vol. 160, n.º 
2, Fevereiro de 2005, pp 127-141.  
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No pensamento marxista, a ideia do colectivo é elevada ao mais alto 
patamar do sistema e fundamenta a sua ética. Com ele, iniciara-se a 
rejeição da sociedade burguesa, assente no individualismo, no egoísmo. A 
ideia da igualdade de direito – maxime à felicidade – está presente no tipo 
de sociedade que propõe construir. 
O espírito de inter-ajuda domina, portanto, as relações individuais e 
institucionais. Com esta alteração sucede, igualmente, o abandono da tese 
da justiça dos clássicos e a adesão a tese da justiça social. Esta é solidária e 
não admite exclusão. Os bens e os recursos são repartidos por todos os 
indivíduos que compõem a sociedade613.     
 
Num outro prisma, a solidariedade pode ser encarada, sob o prisma 
nacional, cobrindo o espaço geográfico territorial de um Estado, e 
internacional, considerada para além das fronteiras naturais dos Estados. 
No primeiro prisma a solidariedade existe entre os membros de uma 
família, tribo e etnia, por força de laços de afecto ou consanguinidade, 
estendendo-se a uma pertença nacional, adquirida por jus soli ou jus 
sanguinis, credo religioso ou ideologia. Esta solidariedade assente nas 
identidades pessoais e de grupos assume uma natureza humana vulnerável 
e limitada. No segundo, a solidariedade ultrapassa as barreiras familiares, 
tribais ou étnicas. Está para além das pertenças locais ou nacionais. Ela 
encontra uma dimensão que escapa a simples identidade pessoal ou cultural 
e projecta-se numa relação plural. 
À parte as diferenças em que assentam estas duas expressões de 
solidariedade convergem num ponto: a partilha do sentimento comum ou 
risco comum. Doutra forma seria difícil explicar a solidariedade 
intersubjectiva num universo marcado por relações iguais (praticadas por 
uma determinada categoria social) e desiguais (praticadas por diferentes 
categorias sociais), dentro e fora do mesmo território, como é o caso do 
planeta global. Nesta perspectiva, a solidariedade implica uma atitude 
participativa activa de todos na resolução de problemas que a todos afecta, 
nas sociedades e nos Estados. Assim, ela é incluídora e não excluídora614. 
 
Por fim, à teoria de direito preocupa-se com temas como o valor e a 
inviolabilidade da vida humana, sobretudo no concernente à 
fundamentação do princípio da dignidade da pessoa humana, assente na sua 

                                                 
613 Esta redistribuição no pensamento de Marx e seus seguidores assentaria numa acção violenta, que 
estaria enquadrada na tese catastrófica, contrariamente à tese da alteração gradual do sistema capitalista e 
das suas relações sociais e económicas, consubstanciando reacção contrária e revisões ao pensamento 
deste autor. 
Vide neste sentido NAZARÉ DAS COSTA CABRAL, A redistribuição económica, pp 35 e ss. 
614 As formas de manifestações solidárias (políticas, religiosas, culturais, …), formais ou informais, 
sucumbem-se às razões que determinam a solidariedade entre os indivíduos e povos, independentemente 
das latitudes geográficas. 
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liberdade. Este conceito proveniente do liberalismo, sedimentado na cultura 
ocidental, equivale a autonomia da vontade: a liberdade da pessoa busca-se 
na decisão do seu interesse, limitada pela liberdade das demais pessoas e 
pelo interesse público. É a concepção de uma liberdade individualista que, 
na actualidade, se encontra esgotada. 
Com efeito, o crescimento do movimento de funcionalização dos direitos 
subjectivos, reconhecido pelos juristas, expressa a ideia da solidariedade, 
no sentido de que o direito deve ser exercido em prol do bem comum. Esta 
concepção ultrapassa a função social à luz do liberalismo, entendido como 
limite à liberdade. Trata-se da função social da liberdade, tal como ensina 
KAROL WOJTYLA615. 
A concepção individualista da liberdade é reduzida ou parcial. Ela não 
expressa a dimensão humana e social da pessoa, âmago da solidariedade ou 
da dimensão relacional, predisposta ao serviço do outro e do bem comum. 
Esta dimensão relacional equivale a funcionalização dos direitos 
subjectivos ou a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas.       
São todas estas questões que se procurará reflectir nas sugestões de formas 
de solidariedade que une os indivíduos, as culturas, as gerações, os povos e 
as Nações, como se verá de seguida. Aqui não faz sentido distinguir a 
tipologia de instituições que corporizam a solidariedade, apesar de 
conceitualizada legalmente, isto é formalizada.     
 
 
Secção I. A solidariedade familiar e religiosa e as raízes africanas 
 
Neste ponto da matéria a nossa atenção incide sobre a solidariedade intra 
familiar (por extensão a dos grupos ou redes sociais) e solidariedade 
religiosa presentes no mosaico guineense. O essencial desta abordagem 
está na observação do fenómeno solidário nas famílias guineenses (a 
“solidariedade mecânica” na expressão durkheiminiana616), nos grupos de 
voluntariado e nas instituições religiosas dos povos africanos, por natureza, 
politeístas.  
A preocupação que se irá reflectir tem o condão de procurar perceber qual 
o contributo destas duas instituições (a família e a religião617) na concepção 
                                                 
615 Vide a Carta Encíclica Evangelium Vitae de João Paulo II. 
616 Vide ÉMILE DURKHEIM, De la division du travail social, Deuxième Édition, Augmentée d’une 
Préface sur Les groupements professionnels, Félix Alcan, Éditeur, Ancienne Librairie Germer Bailière et 
Cie., Paris, 1902, Livro I, Capítulo II, pp 35 e ss. Ainda MARTINE XIBERRAS, As teorias da exclusão, 
pp 44-45.  
617 Referindo a estes dois temas, na perspectiva científica da relação existente entre o indivíduo e a 
sociedade, encontra-se o homem, enquanto ser, com dupla personalidade: individual e social. Esta 
dualidade de personalidades encontra na religião, maxime em Deus, o seu Fim último. Assim a ele é 
imposto um dever social e a sociedade deve procurar, quanto possível, o bem comum ou ideal da justiça. 
Nesta lógica o progresso da sociedade está estritamente ligado à moralidade dos seus membros. 
A religião – sobretudo a cristã católica – tem por missão confirmar nos meios dos homens a luz 
sobrenatural da Revelação, o Fim último da actividade humana. A vida moral está organizada em função 
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do homem e sua dignidade, de um lado; e a partir dela, inferir a sua 
projecção no concernente à interdependência entre os homens e à 
problemática da participação activa no desenvolvimento económico e 
social do país, de outro, através dos seus instrumentos e objectivos. 
 
A história da origem e da formação da actual Guiné-Bissau evidenciam que 
o território físico-geográfico que, no passado e no presente, a ele 
corresponde, albergou povos cujos usos, costumes, culturas e tradições são 
diferentes dos dos europeus.  
A ausência de contactos com os valores europeus ou ocidentais faz dos 
povos que ali habitavam um exemplo de convivências formadas na base de 
relações informais (ainda muito apreciadas, como por exemplo a abòta e a 
mandjuandadi), isto é sem quaisquer formalismos ou apegos a valores ditos 
formais (passe o pleonasmo) ou modernos, vinculados às culturas 
ancestrais e tradições, confundidas com a ausência de desenvolvimento 
(mormente social e económico), rectius sensu, relativo atraso técnico e 
tecnológico, apanágios da Revolução Industrial.    
 
O passado recente e o presente na Guiné-Bissau, em matéria dos meios de 
produção capitalista revela que nunca existiu e não existe uma 
concentração capitalista, sem embargo dos laivos que assistimos na 
sequência do processo de liberalização económica e privatizações. Isto é, a 
nossa economia não é dominada por relações sociais de classes.  
Para isso contribuiu vários factores, como se pode descortinar supra, entre 
os quais as raízes sociais e culturais, o tipo de economia e de regulação das 
relações sociais, a falta da tradição operária (não obstante o sindicalismo, 
uma espécie de associativismo, em lento processo de formação, como se 
pode notar pelo movimento grevista), por causa de uma população rural, 
que progressivamente inicia o processo de urbanização, um fenómeno 
imigratório, que se inscreve na tentativa de fugir ou evitar a miséria e 
morte, analfabetismo e deficiente instrução primária.  
O país, saído da luta de libertação nacional e independência política, pode 
ser considerado uma mescla ou síntese de várias culturas, etnias, línguas e 
religiões, a procura de reforço do sentimento nacional no concernente à 
pertença a uma comunidade nacional ou política, religião ou coesão 
cultural e linguística. 
                                                                                                                                               
da vontade divina: a coexistência da sociedade divina com a sociedade humana. Elas não existem 
separadamente. O lado espiritual e o lado humano apresentam-se mutuamente no interesse dos indivíduos 
e da sociedade.    
Como assinalava M. S. GILLET, L’Église et la Famille, p 66: «Car la religion seule atteint les individus 
dans leur for intérieur, secoue les consciences, et adresse devant elles, avec une autorité implacable, à 
côte de la fameuse table des droits de l’homme, celle les droits de Dieux, et de tous les devoirs qui en sont 
l’inéluctable conséquence : devoirs personnels et devoirs sociaux.» (Itálicos no original). 
Vide também sobre o tema THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, Capítulo 
XV, pp 259-355. 
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Os constrangimentos sociais, económicos e políticos deixaram marcas no 
espírito do guineense, como por exemplo um fraco sentido de solidariedade 
nacional – diria com ÉMILE DURKHEIM, a “solidariedade orgânica”618 – 
numa altura em que se aposta na solidariedade internacional (não obstante a 
permanente renovação da solidariedade tradicional através dos seus laivos). 
Aquela vai perdendo fulgor e corroa-se à medida que se corrói a coesão 
familiar e de redes sociais. Enquanto esta última proporciona ajudas cada 
vez mais escassas, sobretudo nesta parte do globo, muito por influência das 
contingências político-militares e do posicionamento geo-estratégico das 
grandes potências/países desenvolvidos e as crescentes críticas que as 
organizações não-governamentais têm sido alvos.  
 
O ambiente nacional e internacional convida a uma reflexão, em que um 
dos pilares configura os recursos internos. E o que temos de bom e melhor 
é a solidariedade entre os guineenses, não obstante a permanente e 
constante ameaça que sobre ela impende, sobretudo a perda de valores 
como a família, das raças sociais de apoio e de protecção social e dignidade 
da pessoa humana. Assim sendo, a solidariedade deve ser responsável e 
consciente e deverá conduzir a uma cidadania activa e participada, a 
democracia, combinada com instrumentos de protecção social 
(investimentos públicos, privados e mistos em matéria de criação de infra-
estruturas de base; políticas públicas de saúde e educação, etc.). 
A solidariedade será aferida através da responsabilidade (individual, 
familiar, religiosa e colectiva) pelo bem comum, de um lado; do crédito das 
instituições públicas e privadas, de outro. São atitudes requeridas por uma 
cidadania democrática, que recusa todas as formas de apatia na vida social, 
fundadas nas estratégias individualistas e egoístas que excluem qualquer 
possibilidade de acção colectiva e solidária. 
Tal solidariedade fundada num pacto inter-geracional deve constituir um 
modelo619 de Segurança Social, e tem a vantagem de permitir uma melhor 
projecção da evolução económica e social, tendo em linha de conta as 
perspectivas de evolução demográfica, o mercado de trabalho e as relações 
económicas internacionais. 
 
As sociedades africanas são caracterizadas, no plano da organização do 
poder político, por serem estruturadas em ordem à separação de poderes 
(contrariamente à monarquia constitucional europeia, a partir dos séculos 
XVII e XVIII) entre o poder real e o poder dos anciões, reunidos em 

                                                 
618 De la Division du travail social, Livro I, Capítulo III, pp 79 e ss. Vide também, ainda a propósito das 
contribuições do mesmo autor, MARTINE XIBERRAS, As teorias da exclusão, pp 43--46 
619 O modelo de segurança social presente na generalidade dos países europeus, conforme anota 
ANTÓNIO VITORINO no Prefácio (p VI) à obra de ANTÓNIO CORREIA DE CAMPOS, Solidariedade 
sustentada – Reformar a Segurança Social.  
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conselho620. Nelas, o nascimento e a estrutura psicológica e jurídica do 
poder político são determinados pela linhagem621, dentro de um clã622. A 
confusão deste poder com o sagrado facilita a sua afirmação e 
consolidação. Com efeito, as sociedades africanas encontram na terra algo 
que comunga a natureza do sagrado623. De igual modo a justificação do 
culto dos antepassados e mortos e dos ritos a eles devidos, todos eles 
elementos que mistificam o poder e conferem substância a ordem social e 
política. Ainda para a mesma consolidação do poder político contribuiu a 
emigração e as alianças dos que vêem de longe, e, com certeza, pretendem 
manter as suas organizações políticas e os seus costumes e tradições, num 
quadro de autonomia. Assim, o jogo político, dentro do espaço social 
emergente, caracteriza-se por linhagens, onde o laço de pertença à 
comunidade política torna-se determinante na estrutura do poder político. 
Nela não há lugar a competição política. Esse mesmo espaço propicia a 
formação de alianças necessárias e imprescindíveis à renovação, à 
conservação e ao reforço do poder político624. 
 
As sociedades tradicionais, em todas as paragens, são características de 
povos camponeses, representados por grupos de indivíduos, marcados por 
laços de consanguinidade e de afeição, comum entre os povos africanos, 
em particular os da Guiné-Bissau. A ligação umbilical do africano à terra 
determina que o contrato social se funda nas actividades a ela inerentes. Ela 
proporciona frutos em abundância625. A camada camponesa trabalha a terra 

                                                 
620 MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, Études africaines, 
l’Harmattan, Paris, 2007, pp 119, 122. 
De certo modo, este fenómeno (o exercício do poder político) justifica as desigualdades quer no acesso à 
terra, às mulheres e às riquezas em geral. Noutras palavras ele, ao cabo e ao resto, determina a 
configuração do espaço social e económico. 
Vide ainda JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique?, p 70. 
621 No dizer de MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 333, ela 
«regroupe les membres d’une lignée, mas les critères d’appartenance à la signée sont à fois sociologiques 
et biologiques.»  
622 O clã representa uma grande família constituída por várias linhagens, que integram um espaço 
territorial. Os seus membros têm em comum um antepassado ou fundador. Nele a descendência faz-se 
segundo as regras matrilinear ou patrilinear. Vide para o efeito MBOG BASSONG, Les fondements de 
l’état de droit en Afrique précoloniale, p 333.  
623 Parafraseando RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 123: “Com efeito, aquilo que chamamos 
«natureza» nada mais é do que o que se situava fora da acção do homem e que surgia como exprimindo 
uma ordem superior à qual – vontade de Deus ou essência das coisas – os homens devia submeter-se. 
Estes não tinham outra hipótese senão obedecer às suas leis. E no fundo isso era bastante tranquilizador.” 
624 No mesmo sentido MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 
120. Para ele «Le pouvoir central, ritualisé, s’accommode des pouvoirs qu’il aura amoindris sur son 
passage pour davantage gagner en efficacité et en autonomie : l’enjeu sera donc la légitimation de 
l’“universalité” du pouvoir central re-organisé pour les boisons de l’harmonie et de la cohésion sociale.»  
625 A ideia de um contrato social à volta da natureza é apenas o reconhecimento de que a terra é um factor 
de produção que deve merecer valorização entre os povos cujas tradições económicas assentam mais na 
agricultura, pastorícia, pescas e caça. A actividade económica de trabalho da terra está ligada ao usufruto 
das condições naturais, o turismo. A natureza permitiu que alguns povos, caso concreto dos guineenses, 
beneficiam de condições excepcionais de turismo. Tal como outras actividades humanas e económicas, a 
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e estabelece com ela uma relação íntima, de alguma forma mistificada pela 
divindade. Esta camada – sem menosprezar, hoje, a evolução no sentido de 
um equilíbrio ou da preponderância do mundo urbano sobre o mundo do 
campo, explicada, em parte, pela total desarticulação destes dois mundos 
por causa do fenómeno migratório interno (de campo para a cidade) à 
procura de bens inexistentes/raros na sua terra de origem – constitui a 
essência da base social e económica do paradigma e legalidade 
revolucionários e a sua fonte de legitimação. 
 
A ossatura da família guineense – pensa-se, de uma maneira geral, na 
família tradicional camponesa sujeita, hoje, particularmente, às pressões 
das evidências do mundo urbano, nascente, que se transforma, 
progressivamente, numa família urbana, com padrões de vida próxima da 
família de tipo europeia626, sem trilha às vivências e tradições ancestrais –, 
surge composta por um aglomerado muito vasto de membros, um motivo e 
fonte de solidariedade e inter-ajuda de todos quantos são unidos por laços 
de consanguinidade.  

                                                                                                                                               
actividade turística deve beneficiar a todos, sobretudo os que estão em contacto directo com a natureza ou 
seja vivem numa harmonia com a natureza.  
Um contrato social justo determina que haja participação dos mais pobres nos ganhos da economia 
resultantes desta actividade. O turismo é, sem dúvidas, uma actividade económica que pode contribuir 
para a melhoria de vida das populações localizadas em zonas turísticas. Entre nós, as ilhas (mormente as 
que compõem o Arquipélago dos Bijagós) constituem um potencial de criação de riqueza. O 
aproveitamento do potencial turístico nacional depende da ordenação do sector.  
Um eventual Plano Director Turístico não somente constitui uma oportunidade de institucionalização de 
um instrumento de gestão sustentada e racionalizada do ecossistema na sua interacção com o homem, 
como deve potenciar o crescimento económico dessas zonas. Como se sabe o investimento no turismo 
natural é escasso contrariamente os ganhos que dele advém. A pesca desportiva, o turismo náutico, o 
turismo natural são potencialidades concentradas nas nossas ilhas e movimentam turistas de diversas 
proveniências. Aliás, reconhece tais preocupações o Preâmbulo do Regime jurídico da actividade 
turística, hoteleira e similar, aprovado pelo Decreto n.º 62-C/1992, de 30 de Dezembro, publicado em 
Suplemento ao BO n.º 52, da mesma data, na seguinte passagem: “Certo é porém, e é importante aqui 
realçá-lo, que os benefícios daí decorrentes, deverão sobretudo atingir a população residente que deste 
modo passa a ter igualmente acesso neste sector à prestação de serviços de superior qualidade.” 
A aposta na criação de infra-estruturas, em aplicação de recursos financeiros percebidos com a actividade 
turística, com certeza cria muitos postos de trabalho e contribuirá decisivamente para o crescimento e 
desenvolvimento económicos do país ou seja para o combate à pobreza e a redução das desigualdades 
sociais e locais. Até lá, como é evidente, muitas acções públicas devem ser realizadas. Há um caminho 
longo a desbravar não no tocante às condições objectivas de turismo, porque elas existem e são uma 
dádiva da natureza! Uma política adequada de aproveitamento dos frutos da natureza é tudo quanto falta e 
faz depender os ganhos para as sociedades locais e para a sociedade nacional.          
626 Na Europa Ocidental, do ponto de vista etnográfico, existem quatro tipos principais de famílias, 
segundo Emmanuel Todd, apud HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, pp 151-152: “la famille 
individe… dans laquelle tous les frères restant ensemble dans la même «grand maison» et vivent en 
communauté sous autorité du patriarche ; cette famille d’origine immémoriale se continue à perpétuité ;” 
“la famille souche un seul enfant (mâle si possible pour assurer la perpétuation du nom) reçoit la totalité 
de l’héritage, les filles sont dotées et mariées à l’extérieure. Les cadets ont le choix entre rester célibataire 
à la maison, on faire comme les filles, recevoir une dot et vivre ailleurs…”; “la famille nucléaire 
égalitaire se crée par le mariage des conjoints et disparaît à leur mort…”; “la famille nucléaire absolue 
sépare très tôt les enfants de leur parents et donne à ceux-ci une liberté totale d’offrir leurs richesses à qui 
bon leur semble, leurs descendants ou des étrangers non membre de la parentèle…” (Itálicos no original).  
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Destarte, o reconhecimento das limitações individuais, a interdependência 
entre as pessoas e o sentido de pertença à família, à tribo, à etnia ou à 
comunidade, uma característica comum dos povos primitivos, geram o 
sistema de solidariedade e de hospitalidade627. 
A família tradicional, representativa da sociedade guineense, assim 
entendida, comporta uma unidade social, económica e de protecção social, 
muito vinculada a sua religiosidade628. Resulta disso que ela se constitui 
por contrato social, cuja base social é composta por todos os seus membros, 
independentemente do sexo e da idade629. Esta base social de legitimação 
                                                 
627 No seu livro Histórias das missões católicas da Guiné, Editorial Franciscana, Braga, 1982, p 40, PE. 
HENRIQUE PINTO REMA, realça o extremo da virtude dos africanos nestas palavras: “A hospitalidade 
é característica também de todos os povos primitivos. E levaram a hospitalidade a tal extremo que até 
ofereciam uma das mulheres ou filhas ao hóspede para dormir com ela durante a noite.”  
No mesmo sentido, mas referindo-se aos países muçulmanos, HAWA DIALLO, “Conflit de valeurs: 
prostitution et pays musulmans”, in Femmes et africaines – un double combat, in Environnement 
Africain, nrs. 39-40, Vol X, 3-4, Enda, Dakar, 1997, p 99, fala “une forme «d’hospitalité écossaise» selon 
laquelle les maris autorisent leu femme à avoir des relations sexuelle avec une étranger (généralement un 
saint) de passage dans le village.”  
Esta tradição é baseada num mito, segundo a autora, ao acrescentar que: “L’idée de base était qu’un 
messie pouvait naître de ces rapports sexuelles hasardeux. ”, para concluir que ”Tandis chez les Hamziat 
du Djebel Amour (fondateurs de la Aziriya), la prostitution des filles se faisait sous la conduite de leu 
mère ou de leur tante.” 
628 A modelação do contrato social não escapa às influências religiosas. Nas sociedades islamizadas, por 
exemplo, o fenómeno religioso suplanta, por vezes, a liberdade religiosa. As mulheres, não islamizadas, 
sentem-se (praticamente) forçadas a abandonarem as suas fé e convicções religiosas, quando 
voluntariamente unem-se matrimonial ou maritalmente a maridos que professam a fé e religião 
muçulmanas, sob pena de exclusão social. A conversão ao islamismo marca o divórcio dessas mulheres 
com as suas tradições culturais e religiosas. Este facto constitui um potencial foco de conflito da mulher 
com a sua família de origem, sobretudo quando se trata de observar ritos, usos e costumes dos seus 
ancestrais em cerimónias fúnebres ou em memória de um ente da sua família.  
Citam-se os exemplos de toca-choro (característico de etnias não islamizadas) e de purificação 
(malgoçadura) da mulher, da etnia mancanha ou brame, que obriga a renúncia carnal por um período, 
variável, podendo atingir os doze meses a partir da data da cerimónia. Note-se que ambas as celebrações 
são contrárias a fé e prática religiosa muçulmanas.  
Em relação à manifestação social e cultural tradicional em honra dos mortos, uma discrição e fotografias 
dos seus ritos encontram-se no BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, 
Ano VI, n.º 61, de Agosto de 1961, pp 7-8, sob o título “Ritos funerários – o “choro” entre os brames” 
(Extraído do II Volume da “Guiné Portuguesa” da autoria do Governador Luís Carvalho Viégas), em que 
se pode ler dois factos.  
Um primeiro relativo ao rito com animais: “Abatidos os animais, ficavam expostos ao tempo um e mais 
dias, até que, feito o primeiro golpe numa faca pelo nanguram (o padre) ou pelos rapazes de sua casa, a 
turba se precipitava, sanguinária e alcoolizada, sobre as rezes mortais, esfolando-as, devorando a carne, às 
vezes ainda crua, sob uma gritaria ensurdecedora, não sendo raro que, na fúria do esquartejamento dos 
animais, se golpeassem, produzindo-se graves ferimentos.”  
Um segundo relativo à exaltação (da memória) do defunto através de instrumentos musicais tradicionais: 
“Enquanto, lá fora, o bonbolom – tronco de árvore cavado, tendo no lado uma abertura em sentido 
longitudinal produzindo dois sons distintos, sob o bater de duas baquetas, e que serve também de 
telégrafo transmissor de ordens ou avisos, a grandes distâncias – contava às turbas as proezas do falecido, 
marcando outro desses instrumentos e vários tambores o compasso para as danças e cânticos que não 
diferiam, na toada, de qualquer outros dos seus cantos guerreiros, adaptando-se-lhes somente uma letra 
improvisada, contendo virtudes e façanhas do morto, com desafios aos presentes para que, sendo disso 
capazes, desmentissem o cantador” (p 8).    
629 Não obstante o fanado (circuncisão) marca o início da vida adulta. Isto é a integração na sociedade 
adulta. Trata-se de um “rito de passagem: passagem da irresponsabilidade à responsabilidade, da 
adolescência (blufo) à virilidade (homem adulto)”, PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões 
católicas da Guiné, p 910.  
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do poder patriarcal (e, em alguma proporção, da própria legitimação da 
acção governativa, muito dependente do voto étnico, entre nós) constitui 
uma forma de democratização deste tipo de família (e também da sociedade 
guineense).  
Nela, todo o ser humano goza do direito de participação. Isso identifica a 
família com a universalidade dos seus membros, adultos, que participam, 
integralmente, nas actividades quotidianas. O mesmo se poderá dizer a 
propósito das redes sociais de apoio e de protecção social em geral (vejam-
se a abòta e a mandjuandadi). Ora, uma dessas actividades diz respeito ao 
trabalho da terra, do campo, por natureza, dirigida pelo patriarca da 
família, que conta com um “certo número de braços activos (média de 6) 
para a actividade da lavoura, o que permite ao fogão e à morança uma certa 
segurança económica”630. Neste sentido a solidariedade familiar equivale a 
segurança económica, uma das traduções da Segurança Social.  
A classe, no verdadeiro sentido da palavra, é uma realidade desconhecida 
na sociedade ou família tradicional e, nesta medida, nela não há lutas de 
classes. As contradições internas não podem ser entendidas como uma 
forma de oposição ou de tentativa eliminação individual ou de grupo. 
Mesmo havendo, os ensinamentos dos livros sagrados afastam, in limine, a 
violência, o ódio e a vingança. Nela, os valores religiosos colocam o 
homem na sua relação com Deus e com os seus semelhantes. O amor 
Supremo não tem limites, tal como se proclama numa das passagens 

                                                                                                                                               
Ou segundo ANTÓNIO CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…” usado tanto com 
o significado de “circuncisão, circuncidar” como “acto ritual de cerimónias que lhe são adstritas” ou 
ainda “excisar (o clítoris), chamado fanado de mulheres”, muito praticada, sobretudo, por indivíduos de 
etnias fula e mandinga.  
Este é um dos males que não pára de provocar vítimas, com sequelas a nível físico e psicológico. Pior de 
tudo, em pleno século XXI, foi a recente notícia de uma bebé, de três meses, fatalmente privada de viver 
devido às consequências hemorrágicas deste tipo de acto repugnante…  
O fanado traduz-se numa cerimónia secreta, cujo período de duração varia de etnia para etnia. Segundo 
CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-Bissau”, pp 240-241, o 
fanado “constitui o marco importante na distinção dos homens, entre os adultos e os não-adultos… 
nenhum indivíduo podia casar-se prematuramente, ou seja, antes de ter-se circuncisado, ou ter o seu 
próprio fogão, separado do dos pais. O que significa que o fanado funcionava como regulador na partição 
da mão-de-obra interna a um fogão. Portanto, todos os filhos trabalhavam para o pai, e comiam no mesmo 
fogão com o pai, até que fossem circuncisados.” 
O fanado pode ser assemelhado ao baptismo. Ambos se tratam de uma cerimónia/rito de iniciação na 
vida: adulta e divina. Ao mesmo tempo que constituem uma assunção de responsabilidade dentro da 
sociedade e da Igreja, respectivamente. Marcam um renascer. Uma caminhada de compromisso. Pelo 
fanado, o “blufo” nasce para a vida activa. E pelo baptismo, o baptizado renasce para uma vida com 
Cristo e sua Igreja. Em suma, transmitem, ambos, a pertença à comunidade e ao “povo de Deus”. 
Para uma visão da excisão e os problemas físicos, psicológicos, sociais, entre outros, vide o testemunho 
inserido em KHADY MULTIFACETADA, Uma denúncia de uma barbara realidade perpetrada em nome 
da tradição, 2ª Edição, Tradução de Pedro Sousa Pires, Edições ASA, Associação para o Planeamento da 
Família, Documentos, Porto, 2006. Na p 14, a autora depois de testemunhar a extrema agressividade a 
que se submete as meninas, considera a excisão um “ritual bárbaro pretensamente «purificador para 
aceder às preces», para chegar virgem ao casamento e para permanecer fiel”, cuja “origem remonta a 
muitos séculos antes da chegada da religião muçulmana.” 
630 CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-Bissau”, p 241. 
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bíblicas631, que retrata a resolução pacífica dos conflitos entre os homens e 
ensina, de igual modo, que a violência não pode ter como resposta a 
violência, porque: violência gera violência.   
 
A propriedade e a posse dos rendimentos são pertenças da família. Este é o 
âmago da sociedade tradicional, na qual a concessão de direitos e direitos 
de troca verificam-se somente em relação a ela, enquanto unidade de 
produção e consumo, e não aos seus membros individualmente 
considerados. A essência humana, contrariamente à visão do capitalismo 
liberal, não está na figura da propriedade, medida da liberdade do 
indivíduo.  
Por conseguinte, as relações sociais e económicas são estabelecidas longe 
da lógica concorrencial, entre os proprietários, no mercado. Decorre, como 
consequência, que, na sociedade tradicional, não existe servo, nem 
mendigo, isto é indivíduos sem direito de participação no contrato social, 
por serem dependentes social e economicamente632.              
A organização familiar guineense tem a sua particularidade e originalidade. 
Todo o relacionamento é estabelecido sobre o modo familiar. Os costumes 
e as tradições de todas as tribos guineenses tratam do bem da família ou 
grupo, do interesse da linhagem. O chefe da tabanca/morança633 é, antes de 
tudo, o pai de família, unindo em torno de si todos os que, por nascimento 
ou herança tradicional634, fazem parte do domínio familiar e patrimonial. 
Deste modo, a qualidade de membro pertencente a uma família ou 
comunidade produtora (e também consumidora) tem como consequência a 
garantia de um mínimo de subsistência e de protecção social devida pelos 
restantes membros. Diria que a concessão de direitos e o direito de troca 
reduzem-se a um assunto de alcance meramente familiar. Trata-se de uma 
visão de solidariedade que envolve o conjunto formado por todos os 
membros da colectividade. Por outro lado, situando estas economias à 
margem da oficial (da qual deriva a exclusão dos não considerados 
integrantes do processo produtivo), a tendência centra-se na procura de 

                                                 
631 Vide Mateus 26, 52: “Jesus, porém, disse-lhe: “Guarda a espada na bainha. Pois todos os que usam a 
espada, pela espada morrerão.” 
632 Este facto constitui uma diferença de vulto entre a sociedade tradicional guineense e a sociedade 
colonial europeia, construída sob as bases de um capitalismo liberal que faz distinção entre pessoas, raças, 
religiões,...  
Sobre esta última, vide, entre outros, ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-
nacional, passim, especialmente pp 27 e ss.   
633 É um estatuto atribuído apenas a quem é circuncisado, cabendo-o o papel da organização e direcção 
social dentro dos limites geográficos relativos à cada família. No campo económico tem por missão 
dirigir a mão-de-obra na lavoura. 
634 O sistema de hereditariedade da África negra é essencialmente matriarcal, tal como conclui Cheick 
Anta Diop, citado por MBOG BASSONG. A razão disso está, como sabiamente escreve o autor, no facto 
de “aucun homme ne pourrait jurer, a priori, que l’enfant se trouvant dans le sein de son épouse est bien 
son enfant” E conclui que as mulheres transmitem os direitos políticos (p 93). Vide Les fondements de 
l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 93 e ss. 
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autonomia, garantida pela concessão de direitos de produção própria, que 
consiste numa auto-protecção familiar ou comunitária, longe de qualquer 
mecanismo formal de captação de benefícios inerentes ao sistema público 
de protecção social.  
Uma das principais características do processo produtivo tradicional, como 
se disse, está na ampla participação de todos os membros da família. Desde 
tenra idade até a velhice todos, dependendo das condições físicas e 
psíquicas, desempenham o seu papel na produção familiar. Com certeza 
que a intensidade do capital humano dos jovens (em virtude das suas 
destrezas) suprime a debilidade física e perda de destreza conexas com a 
terceira idade, uma fase que chega, no campo, muito tardiamente e não é 
impeditiva de participação na actividade económica de produção de 
alimentos e bens essenciais. Este ciclo de substituição da mão-de-obra no 
seio da família repete-se de forma natural e solidária.  
A solidariedade verifica-se a dois níveis na economia familiar: a um nível, 
entre as gerações presentes, a partir da conjugação dos esforços físicos de 
cada um (avós, pais, filhos e netos) que trabalham a mesma terra e, a outro 
nível, entre as gerações futuras, mediante a garantia de sustento dos (avós, 
regra geral, e também dos diminuídos físicos ou mentais) que carecem de 
destreza ou capacidade mental necessária para o mesmo fim.   
A compreensão da sociedade de família – contraposta a sociedade de 
indivíduos que, presentemente, tende a dominar – deve ser procurada na 
fonte que une os seus membros, o laço familiar, a partir do qual se funda a 
unidade das famílias guineenses, tradicionalmente rurais. Estas que, no 
presente, são influenciadas por outros valores, resultado de dinâmicas 
sociais, que altera, igualmente, o modo de estar e de pensar de cada um 
individualmente635. 
A importância dada a família explica a preponderância da vida privada 
sobre a vida pública, o conformismo636 dos guineenses, o alheamento aos 
negócios públicos, à actividade política, à vida urbana. Assim entendida, a 
sociedade guineense é dominada pela noção de solidariedade familiar, 
nascida dos costumes secularizados.  
A família é considerada um substrato, no qual se corporiza a união dos seus 
membros, unidos pelo mesmo sangue. Esta união sintetizada na autoridade 
                                                 
635 É um facto incontestável que as sociedades modernas estão em constantes mudanças. As alterações 
atingem as pessoas e os grupos sociais em todas as latitudes. A vida pessoal e emocional ao longo de 
décadas passou por mudanças e está a influenciar os padrões sociais. Há umas dezenas de anos era 
impensável que as famílias tivessem menos filhos, que se casasse mais tardiamente ou se optasse por não 
constituir família, que se desligasse por completo da família de base. Ou ainda o mais radical se 
despojasse a badjuda (mulher), casada segundo usos e costumes, se omitisse, em consequência, da 
responsabilidade social de ser pai-protector. 
Estas alterações no modus vivendi estão presente em todas as sociedades como nos dá conta ANTHONY 
GIDDENS, Sociologia, pp 174 e ss.  
636 A expressão coincide com o “conformismo social” resultado do “imobilismo mental” que se confunde 
com o “isolamento do grupo” devido à sua auto-suficiência conforme HENRIQUE DE BARROS, Os 
grandes sistemas de organização da economia agrícola, p 59. 
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do chefe de família, uma entidade com poderes não similares aos do 
Estado. A sua legitimidade é de ordem biológica e moral. A pertença a uma 
família acha-se dentro do círculo dos indivíduos unidos pela carne e pelo 
sangue. Estes partilham os mesmos sentimentos e interesses e são 
solidários.  
Nessa família, a afeição natural que anima os seus membros, na sua relação 
uns com outros, faz com que todos participam do mesmo espírito. Este 
sentimento de pertença resulta numa inclusão de todos os membros. Tal é a 
tradução da sabedoria popular que valoriza a partilha do mesmo tecto e a 
conjugação do esforço no trabalho do campo. A união é mais forte, porque 
baseada em laços incontestáveis de parentesco e de sangue, amparando-se 
numa comunhão de interesses. 
A solidariedade tradicional, deste modo, não conhece limites. Ela está 
presente em todos os momentos da vida, sobretudo quando razões óbvias 
assim determinam, como são os casos da perda de parentes próximos. 
Assim, pelo instituto tradicional da ‘erdansa’ os filhos do falecido, antes de 
concluídas as cerimónias fúnebres, são protegidos pelo (novo) pai, 
igualmente a mulher, que passa a ter um (novo) marido637.    
A protecção dos indivíduos e dos seus bens fica salvaguardada pela união 
familiar. Assim se explica a instituição casamento, de alguma forma 
pensada, tradicionalmente, como forma de garantir segurança económica e 
social à mulher, companheira do marido. Este pode viver, em regime de 
concubinato, com várias mulheres, convivendo com elas debaixo do 
mesmo tecto e partilhando a mesma mesa, tendo, perante elas, a obrigação 
de as proteger e criar mínimas condições de vida no presente e no futuro. 
Na tradição guineense não há separação de pessoas ou bens dos casados. A 
união marital é perpétua. Não se confina a vontade do homem e da mulher. 
Nem das suas famílias. Vai mais além e roça a transcendência…   
A família desempenha uma dupla função: a de comunidade de bens e a de 
comunidade de afeição. Não obstante esta sua dupla dimensão, dada a sua 
natureza de instituição, ela carece de um administrador638, na pessoa, 
                                                 
637 Convém chamar a atenção para um facto que ocorre com alguma frequência. O instituto da ‘erdansa’ 
normalmente consolida-se com um novo casamento da mulher, regra geral com o irmão do de cajus para 
manter o vínculo matrimonial e os laços familiares firmados com o acordo entre a família do homem e da 
mulher. Mas nada impede que a ‘erdansa’ tenha lugar sem a celebração de um novo rito de união marital. 
Em ambos os casos há um compromisso social de garantia de protecção social à mulher e aos filhos.  
Por outro lado, a prática tradicional ínsita à ‘erdansa’ de celebração de um novo casamento configura 
uma potencial fonte de transmissão e de propagação de doenças sexualmente transmissíveis.   
Encontra-se referência deste instituto de direito costumeiro em KHADY MULTIFACETADA, Uma 
denúncia de uma barbara realidade perpetrada em nome da tradição, p 11: “(…), a terceira com a qual o 
meu avô casou a seguir a morte do seu irmão mais velho, de acordo com a tradição…” 
638 No mesmo sentido vide ARTUR AUGUSTO DA SILVA, “Usos e costumes jurídicos dos 
Mandingas”, in BCGP, Vol. XXIV, n.º 93, Jan., 1969, p 23. 
A figura do pai (de família) foi considerada nestes termos por HENRI MENDRAS, L’Europe des 
Européense, p 183: “Le figure du père en subit les premiers effets. Primordiale dans notre idéologie 
chrétienne, puisque Dieu est le père, fondamentale dans la définition juridique de la famille, essentielle 
dans l’éducation des enfants, la figure paternelle perd de sa majesté.”   
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natural, do pai de família, um verdadeiro administrador, longe do 
qualificativo ínsito na ideia de um chefe. Ele concebido e preparado ad 
origine para ser um responsável da morança, cumpridor de um dever mais 
do que exerce um direito.  
Pela união marital o homem fica investido no poder-dever (à semelhança 
do que ocorre no direito civil com o poder paternal ou os institutos da tutela 
e da curatela) de guarda natural dos bens da família, cabendo-o, nessa sua 
função, a defesa, a protecção e o garante de uma boa utilização e um maior 
aproveitamento em prol da família. Um bonus paterfamiliae caracterizado 
pela sua gestão racional e criteriosa da res familiae. Trata-se de um encargo 
imposto pela natureza, que o habilita a proteger os seres indefesos, como as 
mulheres e as crianças e assegurar a gestão do património familiar.  
O bonus paterfamiliae não está investido nos mesmos poderes de um 
proprietário dominial, mas sim de um usufrutuário, que adquiriu um título 
e uma legitimidade somente captáveis por via ancestral. Nessa sua 
qualidade pouco ou nada pode fazer senão aperfeiçoar o que herdou não 
por conquista individual. A falta de substrato individual reflecte-se no facto 
de sobre ele impende a obrigação moral e social de transmitir a res familiae 
aos que o sucedem, por morte, sob pena de assanhamento dos seus 
ancestrais que o castiga severamente. Isso permite afirmar que o verdadeiro 
proprietário é a família, não o indivíduo. Ela é objecto de concessão de 
direitos de e direitos de troca 
Por este prisma se reconhece que, não obstante a autoridade necessária para 
exercer as suas funções de administrador e de protector, o pai da família 
não possui poder ilimitado sobre sua mulher e seus filhos. A posição de 
supremacia conferida, tradicionalmente, ao marido colide com a condição 
da mulher, jurídica e economicamente relevante. 
A sua tarefa de administrar os bens tem a colaboração da mulher, sobretudo 
na educação dos filhos. O pai é protector, guarda e instrutor das crianças. 
Esta autoridade paternal termina com a maioridade, a qual chega muito 
cedo. Uma vez maior, o jovem não perde a protecção e a solidariedade 
familiar, mesmo constituindo família ou administrando seus próprios bens. 
A concepção familiar, assim entendida, confere-a uma base material, o bem 
da família639. Esta materialidade traduz-se geralmente num bem fundiário, 
a terra que é, entre nós, a principal fonte de riqueza. Dada a esta 
particularidade ela permanece intrinsecamente intocável e estável. Do 
ponto de vista físico mantém a sua posição enquanto território sob domínio 
familiar, garantindo a sua imobilidade e perpetuidade contrariamente os 
bens imóveis.  
                                                 
639 ARTUR AUGUSTO DA SILVA, “Usos e costumes jurídicos dos Mandingas”, na mesma linha 
escreve: “Segundo o princípio antigo de que os bens pertenciam à família, representada pelo chefe, nada 
haveria a partilhar. Conseguia-se, desta forma, evitar a pulverização da família, mantendo-a unida sob a 
orientação de um representante dos antepassados… Era mais uma sucessão de gerência o que uma 
sucessão no sentido patrimonial.” (p 35) 
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Deste modo, a terra, um bem familiar, assemelha-se a uma instituição 
perene que permanece sempre propriedade da linhagem640, com as 
características de impenhorabilidade, indivisibilidade e inalienabilidade. 
Sobre ela não recai nenhum ónus ou encargos. Nem as dificuldades 
ocasionais da família641 podem prejudicá-la. Transmite-se com a morte do 
pai para os herdeiros directos, geralmente sobrinho642. O fenómeno 
sucessório, quanto a este factor de produção, tem um importante 
significado como forma de conservação e defesa da propriedade recebida 
dos antigos. Nessa medida, este fenómeno pode ser considerado dominado 
pela ordem natural, que estabelece a posse costumeira da herança, do uso 
da terra, independentemente da vontade do de cujus. 
Sem ignorarmos as particularidades de cada uma das etnias e tribos 
guineenses, o direito natural à herança, ao menos, assenta numa regra: só se 
recebe herança (dos bens imóveis transmitidos de gerações em gerações) 
em virtude dos laços naturais com o de cujus. A sucessão segue a lei da 
hereditariedade, que determina quem sucede nos bens deste643.   

                                                 
640 A linhagem, no passado, era materna. Hoje, tanto esta como a paterna são consideradas para efeitos de 
administração do património fundiário da família. 
Cfr. ARTUR AUGUSTO DA SILVA, “Usos e costumes jurídicos dos Mandingas”, pp 23, 32. MBOG 
BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique pré-coloniale, pp 121-1224. Também ADAM 
SMITH, Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza das Nações, Vol. I, 659 e ss, transmite a ideia 
da transmissibilidade da herança circunscrita ao seio da linhagem, por via da primogenitura: “Os vínculos 
são a consequência natural da lei da primogenitura. Foram introduzidos para preservar uma sucessão 
directa, da qual a lei da primogenitura, pela primeira vez, uma ideia, e para impedir que qualquer parcela 
da propriedade original saísse dessa linha quer por doação,…”  
Vide ainda HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, especialmente pp 177-178.   
641 Escreve ARTUR AUGUSTO DA SILVA, “Usos e costumes jurídicos dos mandingas”, p 23, que “A 
pose era, para os Mandingas, um direito sagrado que não podia responder pelas dívidas de um qualquer 
membro da família (inclusive do chefe).”   
642 A sucessão, pela linhagem feminina, é típica de determinadas etnias e clãs africanos, o matriarcado. 
Neles – os Bijagós constituem um exemplo típico – a mulher determina livremente o seu destino e dos 
seus bens. Entretanto, a superação destas situações pelos homens inverteu a lógica da herança matriarcal.  
ARTUR AUGUSTO DA SILVA, “Usos e costumes jurídicos dos Mandingas”, p 32, referindo-se a isso 
justificava que a “linhagem por via feminina, garantia a pureza do sangue e esta era, no direito antigo, da 
maior importância porque o sangue era o princípio gerador da vida. A herança devolvia-se ao sobrinho 
pelo lado materno ou ao irmão pelo mesmo lado. Simplesmente: as mulheres nunca herdavam.” (Negrito 
nosso).  
Igualmente, na mesma direcção, MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, pp 94-95, fazendo alusão a um processo de transmissão do reinado ocorrido no clã Ashanti, 
no século XVII. 
Aquilo que, na sua origem, foi concebido no interesse da protecção da família do de cujus está a 
transformar-se numa fonte de cobiça de ‘erdansa’, no sentido clássico, dos seus bens patrimoniais, um 
comportamento revelador do egoísmo e aproveitamento pessoal, repudiados, na sua generalidade, pela 
pretensão de afastar os legítimos herdeiros, sobretudo a mulher. Esta é outra das faces negativas deste 
instituto do direito costumeiro que, neste particular, recusa a mulher (e por vezes os próprios filhos) o 
direito à sucessão. 
A sucessão tradicional é fortemente criticada, pelo facto de a mulher e os filhos ajudarem a criar e a 
manter o património familiar. Mas, contrariamente, em muitas situações, são preteridos pelos irmãos ou 
sobrinhos do de cujus. E, nesta medida, fonte de graves conflitos sociais.   
643 Em algumas etnias, antes mesmo das cerimónias fúnebres, a família reúne-se para cumprir as regras da 
‘erdansa’ (herança). A entrega das pertenças (mesmo as íntimas) do de cujus ao sucessor (regra geral, 
irmão ou sobrinho) é observada em termos restritamente consignados no costume familiar. Nos nossos 
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Por isso mesmo, a gestão do bem da família, pelo fenómeno sucessório, 
continua sempre assegurada. Os costumes dos nossos antigos visam não 
deixar enfraquecer o património familiar, que é considerado indivisível, por 
natureza, por se recear que, um eventual conflito sucessório em ordem à 
sua divisão debilita a união e coesão familiar, reduz a capacidade de gerar 
bens de forma mais proveitosa, para além de constituir um potencial de 
divergências e discussões e factor perturbador e bloqueador do progresso 
material dos membros da família. 
Com isso, por via da natural manutenção e conservação do património da 
família, as gerações presentes e futuras preservam a unidade e estabilidade 
do domínio, por via da continuidade do esforço e coesão familiar. Como se 
disse a família é concebida como uma unidade dotada de personalidade 
moral e jurídica para além de ser ela, igualmente, uma unidade de 
produção, com bens administrados pelo pai da família. Com a sua morte, a 
comunidade não se arruína. Não se interrompe, nem termina a 
administração do património familiar, pois a direcção da família e do seu 
património ficam asseguradas através de um dos seus membros 
consanguíneos. E, daí a manutenção do ciclo familiar, com a participação 
de todos os membros que se mantém na mesma comunhão familiar. 
Deste prisma, as instituições sociais tradicionais constituem, por assim 
dizer, categorias permanentes que se diferenciam de outras, as modernas, 
dadas as suas especificidades e valores a se. O contrato social em que se 
funda em cada sociedade confere características próprias às relações entre 
os diferentes agentes. Esta relativização das sociedades concretas contradiz 
com a universalidade da cidadania e dos direitos conexos, fundados na 
ideia da democracia e participação activa dos cidadãos.  
Entre os africanos, tradicionalmente, a educação do homem e da mulher 
atende as necessidades e os interesses da colectividade. Entre as gerações644 

                                                                                                                                               
dias estas regras encontram resistências no concernente ao seu cumprimento. Por outro lado, para se 
evitar que os filhos sejam preteridos, os próprios pais atribuem-lhes, em vida, alguns bens.  
A herança, em qualquer dos casos, respeita sempre a primogenitura.  
Seríamos pois tentados a acompanhar, com as devidas distâncias, ADAM SMITH, Inquérito sobre a 
natureza e a s causas da Riqueza das Nações, Vol. I, pp 659-660, ao referir-se à ocupação das terras por 
cultivar e sua eventual divisão, nesses termos: “A lei da primogenitura impediu que elas fossem divididas 
por sucessão: a introdução dos vínculos impediu que fossem repartidas em pequenas parcelas ou 
alienação.” E considerando o papel das terras enquanto protector conclui: “Mas quando a terra foi 
considerada como um meio, não unicamente de subsistência, mas também de poder e de protecção, 
passou a considerar-se preferível transmiti-la integralmente por um.” (p 660). 
Vide sobre o assunto, na perspectiva de “conflit entre le principe lignager et le principe conjugal” nos 
países cujos regimes matrimoniais foram influenciados pelo Código Napoleónico, HENRI MENDRAS, 
L’Europe des Européense, p 177.       
644 Numa outra perspectiva de análise, não distante da que se faz neste trabalho, o relacionamento das 
gerações (presentes e futuras) proporcionou a oportunidade para o debate do efeito da dívida pública, 
sobretudo em relação a estas últimas gerações. A problemática das decisões financeiras, envolvendo 
escolhas públicas de necessidades a satisfazer, reflecte-se na situação destas, quer a nível da distribuição 
dos recursos entre o sector público e o sector privado, quer a nível do conjunto de patrimónios a transmitir 
aos herdeiros.  
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existem comunhão e continuidade, em que a geração mais antiga passa aos 
mais novos os conhecimentos, as habilidades, o modo de comportamento e 
as crenças a observar durante a vida adulta645. Desta forma, a educação 
tradicional visa a perpetuação da comunidade em geral. Os jovens são 
preparados para assumirem a direcção da família e da economia. O poder 
reservado aos adultos, no presente, será, por eles, assegurado, no futuro. 
Trata-se de garantir a sobrevivência das instituições ancestrais e da própria 
continuidade da comunidade. Este é o poder do nexo entre as gerações.   
Por outras palavras, pela educação tradicional o presente e o futuro são 
sempre condicionados pela presença dos valores da família e da 
comunidade, porquanto se orientará primordialmente no sentido dos 
interesses e do bem-estar social da colectividade646. 
Esta virtude das sociedades tradicionais não encontra paralelo nas 
sociedades modernas ou ocidentais. Nelas, a introdução da educação 
formal, sobretudo a educação religiosa-missionária647, mudou o modus 
vivendi de muitos dos africanos e com isso interroga-se sobre a 
sobrevivência e a continuidade da comunidade tradicional. A ideia da 
superioridade da civilização e dos valores europeus relativamente aos dos 
nativos estava presente na doutrina missionária, daí a razão da política de 
assimilação da cultura e dos valores ocidentais648.  

                                                                                                                                               
Vide para mais desenvolvimentos deste assunto EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, 
Da dívida pública e das garantias dos credores do Estado, passim, especialmente Capítulo II, Da dívida 
pública e gerações futuras, pp 69-105.      
645 Podia-se aplicar a esta situação as palavras de FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração 
grisalha, p 51: “Nas condições descritas, o nexo entre gerações está organizado privilegiadamente dentro 
da família e assenta em dois pilares distintos. 
Por um lado, realiza-se investimento sucessório, nas gerações futuras, através da iniciação das crianças no 
convívio entre os mais velhos e os mais novos. Transmite-se desse modo todo um património tangível e 
intangível de direitos de fruição dos activos da comunidade e das famílias, bem como dos saberes, 
crenças e valores identitários partilhados. 
Por outro lado, quer-se enfrentar as ameaças que a incerteza do futuro comporta para o bem-estar das 
diversas gerações. Umas são catástrofes naturais, que ninguém sabe antecipar exactamente. Outras 
resultam da própria actividade em comum.”  
646 A dependência entre os membros da família conduz a uma análise da questão de interesses das 
gerações. Ou seja, interroga-se se existem ou não interesses diferenciados das várias gerações. 
EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, Da dívida pública e das garantias dos credores do 
Estado, pp 70-78, analisa este aspecto e conclui pela existência de duas teses ou visões: a organicista e a 
individualista. Aquela considera que as formas sociais são compostas de indivíduos que vivem em 
constante interdependência, diferente desta que considera cada indivíduo, um ser único, isolado, sem 
qualquer relacionamento com os outros. 
Numa outra abordagem vide também FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, passim. 
647 Em KHADY MULTIFACETADA, Uma denúncia de uma barbara realidade perpetrada em nome da 
tradição, p 11, salienta-se as virtudes religiosas nestes termos: “Inculca-nos a honestidade, a fidelidade, a 
firmeza e a honra à palavra dada, valores e princípios que nos hão-de acompanhar sempre ao longo das 
nossas vidas.” 
648 O desenraizamento cultural cria uma tensão interna entre os padrões culturais originários e os padrões 
culturais adquiridos. Esta alienação individual está fortemente implantada, hoje, pelo fenómeno da 
globalização dos valores, em busca de dividendos económicos. Na sua origem está a criação, pelos 
colonos, de um sentimento que encontra, na frequência do sistema escolar, argumentos para a vida activa. 
Assim o estatuto de europeizado ou aculturado abre portas à constituição de elites africanas, retardada 
nas colónias portuguesas de África, e a concessão de estatuto de cidadão (no caso francês), assimilado (no 
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Contrariando à sociedade nacional formal, as instituições familiares 
tradicionais são portadoras de estabilidade. Elas conciliam o máximo de 
independência individual e o máximo de segurança económica. Nesses 
termos, cada indivíduo encontra em sua casa a ajuda material, nos laços 
familiares a protecção moral de que necessita; simultaneamente, desde que 
sabe cuidar de si está livre para desenvolver a sua iniciativa e expandir a 
sua personalidade, não constituindo quaisquer obstáculos o facto de manter 
ligado ao lar paterno, a seu passado, a suas tradições. Esta é uma das 
singelas manifestações da riqueza tradicional, sempre vivida e presente nos 
seus membros. 
Essa concepção da família basta para dotar a Nação de dinamismo e 
solidez, não obstante as tendências actuais de reduzir ou mesmo de 
destroçar os laços familiares, pondo em causa a sua conservação. As 
tradições domésticas, presentemente, estão a ser secundarizadas. De forma 
lenta surgem transformações sociais e conjugais que enfraquecem a vida 
familiar, como por exemplo a institucionalização de divórcio, a alienação 
do património familiar na perspectiva das leis modernas que disciplinam a 
‘erdansa’ (herança), o papel fortemente interventivo do Estado. Talvez 

                                                                                                                                               
caso português) e a criação de mestiços e crioulos. As raízes intrínsecas da tomada de consciência pelas 
elites africanas encontram-se neste processo colonial, que acaba por criar contradição nos próprios 
africanos, em virtude dos seus objectivos pessoais. Era o início de correntes de pensamento nacionalistas, 
nas suas diversas manifestações, entre as quais aquelas que apelavam ao regresso às origens (entendidas 
como reabilitação das tradições e religiões ancestrais, cultos tradicionais ou ainda dos próprios nomes, 
etc.). 
Para o despertar das elites africanas contribuiu alguns factores, entre os quais o papel do pensamento 
cristão, mormente com o surgimento das igrejas independentes, na sua expressão de influência 
missionária na luta contra as injustiças em geral. O renascimento africano – mais latamente da raça negra, 
que se confunde com as formas ideológicas de apelo à coesão do povo negro e de luta por melhores 
condições de vida dos negros, mais tarde traduzido noutras lutas, como sejam pela independência e 
unidade africanas –, incluindo a religião e a interpretação bíblica caracteriza-se por um processo em que 
se entrecruzam alguns movimentos intra e extra África: o garveyismo (que vem do nome do seu fundador 
Marcus Garvey, de origem norte-americana, muito conotado com a extrema-direita pela sua doutrina da 
pureza da raça negra), a corrente de Du Bois, defensora da igualdade das raças e do projecto de coesão 
dos negros nos diferentes continentes, e o pan-africanismo e outras organizações da mesma índole, para 
citar apenas alguns exemplos. 
A influência cultural do movimento pan-africano está patente em nomes como Aimé Cesaire, Léopold 
Sédar Senghor, que iniciaram o conceito de «negritude», um movimento literário, com feição política, 
que tinha por objectivo a restauração do orgulho negro, perdido com o processo de colonização e 
imposição de valores europeus. 
Para mais desenvolvimentos, vide ELIKIA M’BOKOLO, África negra, História e Civilizações, pp 438 e 
ss. Na p 451, o autor fala no “paradoxo” criado pelo próprio colonialismo que, no intuito de se “socializar 
à europeia os africanos, assimilando-os ao Ocidente, mas dando-lhes simultaneamente as armas para o 
combater e se tornarem líderes… do movimento que conduziria a colonização ao desaparecimento…”     
Os líderes africanos constituíram, na sua origem, um grupo restrito de indivíduos que formaram a 
sociedade “civil indígena”, que, com o objectivo de edificação da Pátria nacional, mobilizaram mais 
facilmente as populações culturalmente heterogéneas de camponeses, na sua maioria, não urbanizados, 
constituindo o movimento de massas.  
Para mais desenvolvimentos destes aspectos vide BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique 
noire dans le système économique et politique mondial”, pp 209-210 ; 214-219. Também MICHEL 
BANTON, «L’Afrique au Sud du Sahara (à la exclusion de la Rhodésie du Sud et de l’Union sud-
africaine)», in Revue Internationale des Sciences Sociales, Recherches récents en matière de relations 
raciales – II, Revue trimestrielle, UNESCO, Vol. XIII, n.º 2, 1961, pp 208-226.  
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devemos procurar nelas a origem de problemas que, actualmente, flagelam 
a sociedade guineense: a ausência de valores como a família, a infância, a 
educação, a velhice (sabiamente traduzida na pessoa do ‘homem velho’ ou 
‘omi garandi’649 e da ‘mulher velha’ ou ‘mindjer garandi’) substituídos por 
situações de fome, miséria, exclusão social,... porque a família deixou de 
ser uma realidade, com base material e moral e com as liberdades 
necessárias para sua existência650.   
A família nas sociedades tradicionais adensa, em si mesma, um valor 
absoluto. O estatuto pessoal dos indivíduos que a integram é regulado pela 
convivência social, onde os jovens ou mais novos aprendem a respeitar e a 
admirar os adultos ou mais velhos. A corrente transmissora dos valores 
sociais está alicerçada na figura do chefe de família, uma autoridade 
investida, sobretudo, em duas funções: a unidade de produção e autoridade 
moral. 
Do ponto de vista da família como unidade de produção a solidariedade 
entre os seus membros está gravemente afectada e ameaçada a sua 
manutenção, de um lado, dada a situação de crise económica, da qual 
resulta a tendência do prevalecimento de relações económicas sobre as 

                                                 
649 Esta expressão pode ter dois significados. Por um lado, corresponde o sentido que aqui é dado, pessoa 
que atinge idade madura e com “direito de abandonar todo e qualquer trabalho muscular…”, como, 
também, ela “não significa de forma alguma qualquer indivíduo senil, com faculdades mentais 
enfraquecidas, que está reduzido a um estatuto de dependente de outrem física e intelectualmente”, 
segundo a sabia lição de BENJAMIM PINTO BULL, O crioulo da Guiné-Bissau, p 167.  
Escreve ainda o mesmo autor e obra, pp 167-168, numa outra perspectiva de leitura que “A idade madura 
é, por excelência, para o crioulo, a idade de sabedoria reforçada pela experiência adquirida. Essa ideia vai 
de encontro ao conceito empírico da aquisição do saber: o velho sabe porque viu e ouviu; ouvi da boca do 
meu pai…”, por isso mesmo é considerado “puti di mesiñu” (“pote cheio de medicamentos – puti” – um 
pote onde se conserva quanto seja precioso: 
- a água, elemento indiscutivelmente indispensável e necessário, designadamente no lar, para a lida da 
casa, e raríssimo no deserto; 
- arroz, milho, etc., para os dias de fome; 
- medicamentos – mesiñu – tudo quanto pode curar os nossos males: físicos:  
       - os mesiñu propriamente ditos;  
       - morais e espirituais, os conselhos, a experiência.”) 
Esta experiência/sabedoria que se adquire apenas com a idade não tem limites. Ela suplanta inclusive as 
limitações de ordem física. A sabedoria popular crioula diz: “Garandi k’jungutu ta ma ojo lunju di ke 
mininu k’sikidu”, cuja tradição literal portuguesa (“Uma pessoa de idade, de cócoras, vê mais longe do 
que o menino que está em pé”). Vide o autor e bibliografia citados, pp 148 e 167. 
649 A influência no comportamento da família e dos seus membros é um dos aspectos decorrentes da 
industrialização e globalização. O consumo de novos bens e serviços produzidos no mercado global pelas 
multinacionais. 
650 Neste prisma se colocam as questões da prostituição (e seu repúdio, pelo menos do ponto de vista da 
moral e da religião), enquanto forma de assegurar a satisfação das necessidades económicas da família.  
Para uma abordagem desta temática desde à época clássica até à actualidade, vide, entre outras as 
contribuições de autores africanos em Environnement Africain, nrs. 39-40, especialmente HAWA 
DIALLO, Conflit de valeurs: prostitution et pays musulmans, pp 89-104. São elucidativas as palavras da 
autora, quando a páginas 102 escreve, citando uma interlocutora: “(…) si les femmes et les jeunes filles se 
prostituent de plus en plus de nos jours, c’est parce qu’elles sont dans la nécessité. Une femme sans 
travail, sans qualification professionnelle, avec des frères, des sœurs à charge, n’ pas d’autre alternative 
que la vente de son corps pour assurer la survie de sa famille.” Aliás, na mesma página encontra-se uma 
frase sugestiva, nestes termos : « L’image de la prostituée n’est toujours négative: nombreuses sont les 
prostituées qui assurent les besoins économiques de leur famille. (sic).     
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relações sociais ou de solidariedade e inter-ajuda; de outro, em 
consequência, o desemprego e o baixo poder de compra como resultados de 
políticas económicas irracionais que vem arrastando a décadas.   
Nisso a unidade e a coesão familiar sentem-se fortemente prejudicadas. Em 
sua vez, o fenómeno do concubinato (caracterizada por uma convivência 
em tudo igual ao casamento, mas sem que haja formalização segundo a lei 
ou usos e costumes) e “casa dois”, uma espécie de família paralela, 
socialmente tolerada e, por vezes, repudiada, com consequências que se 
conhecem, sobretudo a nível da moral social e pública. Pelas suas 
características esta realidade social não se aproxima do casamento não 
formalizado vulgo união de facto.  
Numa altura em que a corrosão da coesão familiar, com as suas 
implicações a nível da solidariedade familiar, é uma realidade insofismável, 
a reflexão sobre os valores como a família (guineense), no tocante à 
solidariedade que a caracteriza torna-se uma imperiosa necessidade, a fim 
de fazer renascer o que de melhor identifica a sociedade (tradicional e 
moderna) guineense: a coesão interna e o espírito hospitaleiro651.  
Na tradição africana em geral, a comunidade antecede os indivíduos que 
dela fazem parte. As obrigações tradicionais ofuscam o indivíduo, em 
termos de seu direito, pois jamais este é considerado de per si, 
independentemente dos outros. Essa circunstância explica a dimensão dos 
direitos individuais, encarada numa perspectiva mais restrita quando 
confrontada com a dos da colectividade. Estes são considerados 
prioritários. O indivíduo é, na sociedade tradicional, incorporado no grupo. 
São os valores do grupo que predominam. E, nessa medida, a expressão de 
dever é mais corrente do que a de direitos. 
Noutras alturas, os direitos da colectividade assumiram primordial 
importância, seguidos pelos direitos económicos e sociais e, numa posição 
menos relevante, os civis e políticos, num profundo contraste com a ordem 
ocidental ou até socialista652. É a existência de um mundo culturalmente 
plural. 

                                                 
651 Esta é uma das características comuns aos povos africanos. O acolhimento (e a integração) dos 
estrangeiros indicia um processo de plena integração que é reconhecido pela comunidade ao mais alto 
nível, através dos chefes ou conselho de anciões. Os estrangeiros e seus bens são protegidos pela 
comunidade de acolhimento, diferentemente do que se passou na Antiga Grécia e sua generalização na 
Europa (feudal). Em parte, a aceitação voluntária, individual e colectiva, favorece o clima de boa 
hospitalidade e de segurança reservado aos estrangeiros.  
Vide este assunto em MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 
90-92.  
652 É a expressão do relativismo cultural dos direitos humanos, explicada pelos valores políticos, sociais, 
culturais, religiosos,... dos diferentes povos e Nações. No entanto, as alterações no panorama mundial, 
nomeadamente a queda do bloco soviético e as ondas da democratização das sociedades nacionais, 
tornam caricatas a apresentação dos diferentes mundos, consoante as visões. Contudo, isso não significa 
que as suas abordagens são imunes às histórias políticas, aos legados culturais, às condições económicas e 
sociais, bem como à problemática dos direitos humanos nas sociedades e continentes.  
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O conflito entre os direitos privados e as exigências comunitárias deve ser 
resolvido pelo poder público, com a participação activa de todos os 
cidadãos individualmente considerados ou em grupos sociais. O tratamento 
das questões sociais é fortemente influenciado pelo choque entre as 
civilizações tradicionais e as novidades da civilização industrial e 
repercute-se na quebra das estruturas que mal se adaptam à modernidade. 
Aquelas marcadas pela indispensabilidade do apoio da vida pessoal e 
familiar, sobretudo apreciado pelos mais velhos, contrastam com as novas 
formas de vida social dos jovens. Nasce, assim, um trágico dilema em 
resultado do agravamento do conflito de gerações: a manutenção “tout 
court” das instituições e crenças atávicas, renunciando o progresso, ou a 
abertura às técnicas e civilizações exógenas, cortando com as tradições 
ancestrais. No entanto, não raras vezes cedem os suportes morais, 
espirituais e religiosos do passado, sem, contudo, deixar de ser garantida a 
inserção no novo mundo. 
 
Quer nas sociedades tradicionais, quer nas modernas, os fenómenos 
económicos sucedem-se. Mas a bibliografia económica dá maior 
expressividade aos países da Europa Ocidental, Mediterrâneo e Médio 
Oriente, tal como revela a análise circunscrita desses fenómenos a partir 
dos pensadores dessas origens.  
O estudo da ciência económica, embora remonta a antiguidade grega, com 
ARISTÓTELS e PLATÃO, a partir do pensamento económico integrado 
no estudo da filosofia do Estado e da sociedade ou ainda alicerçada na 
produção mercantil, limita-se a dar a conhecer os fenómenos económicos e 
financeiros inerentes ao sistema capitalista. Pode-se concluir que a 
investigação económica não abrange todos os povos. Limita-se a analisar 
aqueles que, em determinada época história, participaram numa fase de 
desenvolvimento mundial, ficando de fora a investigação sobre as formas 
económicas e sociais anteriores ao sistema capitalista, exceptuando o modo 
de produção feudal, quase limitada ao espaço geográfico europeu. 
 
O sistema económico comunitário653, de forma muito reconhecida, não tem 
sido suficientemente estudado, apesar de coexistir, presentemente, com 
diversos sistemas económicos, desde o tipo feudal, aos capitalistas e 
socialistas. Esse facto cria dificuldades aos investigadores, não obstante os 
esforços de investigação dos historiadores, antropólogos, sociólogos, 
psicólogos, demógrafos, ... no sentido de permitir ultrapassar essas 
dificuldades e reanalisar a ciência económica na sua dimensão continental e 
civilizacional, abrangendo épocas históricas e modos de produção até aqui 
poucos estudados e conhecidos. 
                                                 
653 Para uma análise das economias tradicionais anteriores as economias pré-capitalistas, vide, entre 
outros, SAMIR AMIN, Le développement inégal, pp 7 e ss.  
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Tal como a sociedade tradicional, as sociedades colonial (oficialmente 
professa da fé cristã católica) e moderna (laica, na sua expressão oficial, 
sem embargo de não excluir a liberdade religiosa) reflectem uma visão da 
sociedade e da economia que acabam por influenciar o comportamento dos 
indivíduos. Durante o passado colonial, não obstante, conviveram, 
principalmente, três religiões: a tradicional, a cristã e a muçulmana. Estas 
duas últimas, contrariamente à primeira, que se encontra expressivamente 
entre as populações nativas, limitadas a um espaço geográfico do território 
nacional, são universais, superiores aos limites temporais e espaciais.  
Os ensinamentos dos livros sagrados, respectivamente dos cristãos 
(principalmente dos católicos e protestantes) e dos muçulmanos 
contemplam diferentes reacções a comportamentos económicos dos sujeitos 
económicos. Em particular, a aceitação ou o repúdio de valores capitalistas 
não é um fenómeno linear para estas manifestações de fé no Altíssimo. 
Sendo a religião cristã muito desenvolvida na cultura ocidental a sua 
influência no desenvolvimento capitalista é inegável. MAX WEBWER654 
admite que a “éthique protestante a forme l’esprit du capitalisme”, o 
mesmo é dizer ela é um vector do desenvolvimento capitalista.        
 
As facetas humana e religiosa do homem guineense constituem duas 
dimensões que contribuirão para o esclarecimento de formas de 
relacionamento social e económica não dominadas pela lógica do mercado, 
uma vez que a ideia da solidariedade familiar e da solidariedade religiosa 
não são compatíveis com a lógica de produção capitalista, na sua dimensão 
liberal655, não obstante a influência recíproca entre estas dimensões 
humanas e sociais.   
Assim, procuraremos, fazer uma abordagem separada destas duas formas 
de solidariedade, sem perder de vista que têm em comum um mosaico 
plural e diverso, constituído por muitos povos e diferentes credos 
religiosos. Sem perder de vista a articulação destes dois temas, do mesmo 
modo, procurar-se-á conferir os sinais provenientes de uma modelação 
religiosa da economia656.  

                                                 
654 L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Agora, Collection dirigée par François Laurent, Plon, 
2007.  
Vide também HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, pp 72 -74. 
655 Ressalva-se que não obstante a não identificação entre as duas lógicas de actuação, a das instituições 
religiosas e a do mercado concorrencial, facto real é a interacção das mesmas. A influência das religiões 
sobre o mercado é uma das constatações que os estudos económicos revelam desde os primórdios da 
ciência económica e da própria afirmação dos pilares da economia capitalista.  
656 Esta verifica-se sobretudo na concepção e na utilização da propriedade privada. Assim de acordo com 
G.-C. RUTTEN, La doctrine sociale de l’Église, p 87 : «L´’Eglise a officiellement adopté la doctrine sur 
la propriété telle qu’elle est formulée par saint Thomas d’Aquin. Dans l’Encyclique «Rerum novarum» 
Léon XIII prend cette doctrine pour base de son enseignement, et Pie XI en fait autant dans l’Encyclique 
«Quadragesimo Anno». 
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Nestes termos, o excurso sobre a presente matéria poderá ser melhor 
encarado se se considerar as particularidades e os valores da família 
guineense-africana, antes, durante e após o período colonial, porquanto 
determinadas questões têm respostas diferentes, consoantes os períodos em 
que são colocadas. Desta forma, por exemplo, a concepção do indivíduo 
em contraposição à comunidade; as tomadas de decisões e a repartição dos 
rendimentos, fortemente influenciada pela ideia da ausência da propriedade 
privada, numa fase anterior à colonização; a interacção entre o 
indivíduo/comunidade e a natureza. Ou ainda, de uma forma especial, as 
respostas as diferenças entre os homens e suas convicções político-
ideológicas e religiosas. Estas últimas supõem uma espécie de harmonia 
entre o homem e a natureza (por sinal divina), sobretudo para o homem 
tradicional. Nesta busca, forçosamente a questão da relação do homem com 
o sobrenatural, mormente na sua actividade criadora de riqueza, emerge de 
um significado insofismável. 
A importância da reanálise da ciência económica, nos termos atrás 
propostos, tem a vantagem de permitir responder a questões como o 
surgimento das actividades produtivas com incidência nas relações sociais. 
As qualidades humanas de produtor, com as suas influências sobre a 
natureza, visam a satisfação das suas necessidades. Assim, o processo 
produtivo estabelece relações de natureza social entre os homens, por via 
da associação e cooperação no trabalho conjunto, na apropriação colectiva 
dos meios de produção, na repartição dos resultados da produção de forma 
igual, na solidariedade e partilha colectiva.  
Do ponto de vista económico, as estruturas económicas imprimem 
dinâmicas internas compatíveis com o seu estádio de desenvolvimento. O 
pensamento fisiocrático657 é contemporâneo de uma época fortemente 

                                                                                                                                               
Dans sa notion la plus générale, le droit de propriété est la faculté que s’attribue l’homme de revendiquer 
l’usage personnel des créatures inférieures, conformément aux exigences de sa nature et de sa destinée.» 
E continua o autor, na p 88 : « Le fondement du droit de l’homme à la possession des êtres inférieurs est 
donc l’ordre établi pour Dieu lui-même. Cet ordre créé constitue une harmonieuse gradation qui, des êtres 
inférieurs, s’élève par paillers jusqu'à l’homme et de l’homme remonte jusqu'à Dieu, principe et fin de 
toutes choses.»   
Adianta na p 94 : «La justification des deux titres originaires du droit de propriété explique le double 
caractère individuel et social de ce droit. C’es de la nature, et donc du Créature, que les hommes ont reçu 
le droit de propriété privé…»  
657 Sobre a teoria económica fisiocrática, vide para mais desenvolvimentos, entre outros, FRANÇOIS 
QUESNAY, Quadro Económico. Outros nomes representativos desta escola de pensamento económico 
são Marquês de Mirabeu, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, G. F. Le Tronse, Abbé Nicolas 
Baudeau.   
A aversão fisiocrática a existência de uma autoridade política que comanda a economia – a economia 
auto-regula-se, sem carecer de uma entidade estranha – aproxima a sua visão da sociedade e da economia 
a das sociedades tradicionais, avessas a uma autoridade exterior, incompatível com a do chefe de família 
ou grupo de anciões. Esta coincidência não está presente no relacionamento entre a autoridade tradicional 
e a autoridade política colonial, por duas ordens de razões: a existência de classes (mormente aquela que 
produz, trabalha a terra) e a que dirige externamente a mesma actividade, de um lado; a imposição, pela 
força, de valores sociais e objectivos políticos e económicos alheios aos da família e dos agricultores 
tradicionais, de outro.  
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marcada pela agricultura658 tradicional e também capitalista. O agricultor 
tradicional encontra a razão da sua existência na actividade agrícola, que 
lhe garante a si e à sua família os meios de subsistência. Isso o diferencia 
qualitativa e quantitativamente dos arrendatários capitalistas, imbuídos de 
motivação centrada na acumulação do excedente ou produto líquido659. 
As sociedades tradicionais, como se disse supra, são caracterizadas pela 
ausência de relações sociais estratificadas em classes sociais660. Nelas se 
limita ao exercício da actividade económica de produção de bens 
alimentares, como única e exclusiva, que domina a vida social económica. 
No cenário tradicional a aplicação da teoria de interesses de grupos 
encontra limitação. Noutras palavras, as bases sociais e económicas em que 
assentaram a teoria fisiocrata – sem embargo da semelhança, pelo menos, 
em relação à origem da ordem natural – são diferentes das que comandam o 
pensamento económico tradicional.  
 

                                                                                                                                               
Como se sabe os fisiocratas defendem a liberdade da actividade económica, sem intervenção de uma 
autoridade que impõe, por via legislativa, os seus objectivos para a economia. A imposição destes, pelo 
paradigma e legalidade coloniais, a uma sociedade completamente separada e independente não se 
ajustam à ideia de completo domínio da actividade agrícola entre os camponeses tradicionais.      
Para estes, a terra constitui uma realidade mística, que ao criar a riqueza suficiente para o consumo 
familiar, valoriza a força humana abençoada pelo divino. Daí que ela goza de uma importância 
inestimável para o homem tradicional, cujas necessidades e visão da economia não encontram 
paralelismo na sociedade colonial. A divisão social e especialização de trabalho, rectius sensu de tarefas, 
na actividade económica familiar corresponde a uma foram de cooperação no processo produtivo. Não 
obstante a simplicidade da economia tradicional, sem contacto com as inovações tecnológicas logradas 
pela Revolução Industrial, o seu relativo atraso, longe do capitalismo industrial, a repartição das tarefas e 
dos papéis entre os homens e as mulheres pronunciam a existência daquelas em todas as economias, 
mesmo as mais primitivas. As capacidades e qualidades humanas, inatas ou adquiridas, confirmam esta 
realidade incontestável da economia.  
Outra manifestação da divisão e especialização do trabalho pode ser depreendida da função do chefe de 
família na actividade económica familiar, sem embargo da interdependência e da solidariedade entre os 
sujeitos económicos e da melhoria das relações sociais diferentes das relações económicas que as une. 
658 Torna-se necessário dizer que a preponderância da agricultura – e também a subalternização do papel 
da moeda – havia merecido atenção de Boisguilbert, conforme Prefácio de BENTO MURTEIRA à obra 
de FRANÇOIS QUESNAY, Quadro Económico, p 6. 
659 Baseia-se na crença fisiocrática de que a terra era a única fonte produtora de rendimento e riqueza. 
Uma visão económica criticada por ADAM SMITH, Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza 
das Nações, Vol. II, Livro IV, Capítulo IX. Com as ideias de David Ricardo e Jean-Baptiste Say entra em 
crise o pensamento económico fisiocrático, mas nunca a ponto de ser definitivamente abandonado. 
660 Como é o caso da Guiné-Bissau, onde a sociedade está estruturada em função das origens étnicas e 
culturais, da localização geográfica, das solidariedades linguísticas, culturais e religiosas, etc, e não em 
função da organização económica. As relações de classes, directamente justificadas na divisão do trabalho 
e a distribuição de rendimentos, são influenciadas pelo sistema político (veja-se a intervenção dos 
membros do Conselho de Estado, um órgão meramente consultivo do Presidente da República, na criação 
de condições para a aproximação do então Governo, liderado pelo Dr. Aristides Gomes, e a 
UNTG/SINAPROF, no sentido da inviabilização da greve decretada por estes sindicatos, em virtude da 
frustração da possibilidade de acordo com o patronato, o Governo): a intervenção na regulação das 
relações sociais de trabalho, no acesso a emprego e repartição de rendimentos,... Assim, a via política e 
institucional frequentemente condiciona esses aspectos ligados à produção. Ou seja as relações no 
mercado em geral absorvem as interacções sociais caucionadas pela presença do Estado, da política e de 
outras instituições sociais, contrariamente às sociedades onde predominam o mercado e as divisões 
sociais são co-extensivas à divisão social de trabalho (empregadores, trabalhadores e capitalistas). 
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A economia tradicional é dominada pela existência de relações sociais de 
produção ou simplesmente relações de produção, a que se pode acrescentar 
as formas de distribuição, troca (directa e indirecta) e consumo. Nela a 
equação das relações económicas segue, principalmente, a lógica de 
aproveitamento da capacidade produtiva humana (principal força 
produtiva), alheia a divisões de classes ou antagonismos sociais. 
No sistema económico comunitário a comunidade familiar identifica-se 
pelas motivações e responsabilidades de todos os indivíduos que nela 
integra. O mesmo é dizer que nele se encontra a ideia de um processo 
produtivo e consumo comuns (na caça, na pesca, na recolha de frutos, na 
agricultura,...): a solidariedade plena, marcada, genuinamente, por uma 
intervenção e participação activa perante à natureza. Nisso o trabalho 
adquire o estatuto familiar e social devido à sua organização e 
ordenação661. 
 
O contributo de THOMAS ROBERT MALTHUS, quanto à defesa de que 
o Estado não deve resolver os problemas da pobreza com as leis, uma vez 
que a população crescia desproporcionalmente à subsistência e o 
agravamento da miséria e, por conseguinte, para contornar a situação, aos 
trabalhadores devem ser assegurados um salário que garantisse o mínimo 
indispensável à satisfação das necessidades básicas encontra eco na 
realidade do século XVIII e os séculos precedentes. A recusa de políticas 
socializantes, rectius sensu redistributiva em favor dos pobres, era 
justificada, pelo mesmo, com resultado de improvidência individual de uma 
procriação irresponsável662. Uma tese repudiada pelo seu contemporâneo 

                                                 
661 Esta forma social enquadra-se como um dos modos de produção entre tantos outros. Trata-se do modo 
de produção da comunidade primitiva, que se traduz no primeiro modo de produção isenta de classes. 
Na designação de SAMIR AMIN, Le développement inégal, p 9, o modo de produção “est un concept 
abstrait qui n’implique aucun ordre de succession historique pour toute la période de l’histoire des 
civilisations qui s’étend des premières formations différenciées jusqu’au capitalisme.”  O autor apresenta, 
resumidamente, as características típicas do modo de produção primitivo nas pp 9-10, destacando-se a 
base individual e colectiva; a terra; a propriedade colectiva; utilização, segundo as regras, da parcela 
distribuída a família; ausência de trocas; distribuição segundo regras de relações familiares. 
662 Esta irresponsabilidade traduz-se na procriação de muitos filhos sem recursos para os sustentar, de 
acordo com THOMAS ROBERT MALTHUS, como bem assinala  SOARES MARTÍNES, Economia 
Política, p 201, nota de rodapé de página 129.  
Nem a tese da avareza da natureza amedronta os que sistematicamente se refugiam na irresponsabilidade 
procriacional, um apanágio de muitas sociedades tradicionais (não menos conhecido nas sociedades 
desenvolvidas da Europa e América), onde o fenómeno das famílias monoparentais é invulgarmente 
acentuado. A tese da indigência não satisfaz os propósitos da solidariedade como se conclui pelos 
ensinamentos de Le Play relativamente às unidades morais e patrimoniais coincidentes com as famílias 
patriarcal e tronco – diferentemente das famílias instáveis desfeita com a morte do chefe de família pelos 
fenómenos do desmembramento do património familiar e da emigração.     
A tese da irresponsabilidade procriacional parece não se aplicar à sociedade tradicional pelo facto de o 
trabalho de terra requerer uma larga capacidade humana, somente disponível nas famílias numerosas. Por 
outro lado, a responsabilidade primária do pai da família afasta qualquer tentativa de se assemelhar esta 
realidade de outras situadas à sua margem e com ela não se confunde.  
Referindo-se a esta nova realidade hodierna, ANTHONY GIDDENS, Sociologia, p 183, escreve: “Os 
agregados monoparentais têm tornado cada vez mais comuns nas últimas décadas. Mais de vinte por 
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racionalista francês CONDERCET, assegurara que o abaixamento das 
taxas de fertilidade seria obra da progressão da razão, que conduziria a 
melhor educação e mais liberdade de decisões que restringiriam o 
crescimento populacional.  
Autores como DAVID RICARDO663 (com a teorização do salário limitado 
à compensação do esforço individual do trabalhador com o mínimo 
indispensável para si e sua família – a proposta da redução do salário a fim 
de se evitar a proliferação da oferta da mão-de-obra como resultado do 
descontrolo do crescimento populacional –, na perspectiva da restrição do 
crescimento da população e da solução da penúria alimentar e da miséria), 
e FERDINAND LASSALLE664 (teórico da lei de bronze de salários) 
pensaram que o crescimento acelerado da população constituía uma das 
principais razões do subdesenvolvimento, como também o inverso seria 
uma causa do mesmo, ou seja, um fraco crescimento económico estaria na 
origem deste indicador económico. Estas ideias foram ultrapassadas nos 
anos sessenta e setenta do século passado665. 

                                                                                                                                               
cento das crianças dependentes vivem actualmente em agregados monoparentais. Na sua grande maioria – 
aproximadamente 90 por cento – são encabeçadas por mulheres.” 
663 Princípios de economia política e de tributação, p 103: “O trabalho, como as outras coisas que se 
compram e se vendem e cuja quantidade pode aumentar ou diminuir, tem o seu preço natural e o seu 
preço de mercado. O preço natural do trabalho é aquele preço que é necessário para permitir que os 
trabalhadores, em geral, sobrevivam e se reproduzam sem o seu número aumentar ou diminuir.” 
E acrescenta: “O preço natural do trabalho depende do preço dos produtos alimentares, bens de primeira 
necessidade e outros artigos necessários para o sustento dos trabalhadores e da sua família.” 
Em relação ao “preço de marcado do trabalho é o preço realmente pago por ele com base na relação 
natural entre a oferta e a procura; é caro quando escasseia e barato quando abunda.” 
664 Partidário da unificação alemã e do sufrágio universal, foi fundador do partido trabalhista alemão 
(actual Partido Social Democrático). Ele defendeu a implementação de medidas socialista e colaborou 
com o Chanceler alemão Otto Von Bismarck. 
A sua lei de bronze de salários foi apelo a uma retribuição que não deve situar abaixo do mínimo vital, 
para evitar que o aumento da população trabalhadora implique a sua redução, em virtude de esta aumentar 
mais depressa do que os postos de trabalho. Esta lei vai no sentido de não permitir acentuada diminuição 
dos salários, uma das causas da pobreza, que conduziria, por sua vez, a diminuição da mão-de-obra e 
pressionaria, em consequência, para níveis elevados os salários. 
665 Os finais dos anos setenta (e com maior incidência os anos oitenta confirmam a debilidade interna e 
externa das economias africanas) demonstraram claramente que as estratégias internacionais de 
desenvolvimento das Nações Unidas não resultaram positivamente para a África, à parte um período de 
crescimento económico que antecedera a época da independência. Os falhanços das políticas agrícolas, o 
desequilíbrio entre as estruturas económicas (fraco desenvolvimento do sector industrial), o crescimento 
exponencial das despesas públicas, o desemprego, o défice das contas públicas, a dívida pública, entre 
outras, revelam o contexto das independências africanas. 
Para encontrar as vias alternativas para o desenvolvimento das economias africanas, várias iniciativas 
foram conduzidas pelos governantes africanos. Nesta linha a conhecida “estratégia de Monróvia” e o 
“plano de acção de Lagos”, completado pela “acta final da Conferência de Lagos” da Comissão 
Económica Africana da extinta Organização da Unidade Africana com vista à criação da Comunidade 
Económica Africana, no ano 2000. Igualmente as iniciativas das Nações Unidas para corrigir os 
desequilíbrios estruturais das economias africanas (monocultura de produção, declínio da produção 
alimentar e pressão demográfica, infra-estruturas e instituições deficitárias, encravamento e fragmentação 
do sector industrial, sub-aproveitamento e falta de formação dos recursos humanos). 
Vide sobre o assunto para mais desenvolvimentos ADEBAYO ADEDEJI, “La situation économique de 
l’Afrique: vers une reprise?”, pp 621-638.   
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A doutrina social da Igreja constante da Encíclica Rerum Novarum defende 
o justo salário considerado suficiente para o trabalhador e sua família666. 
Isso sugere o atendimento das necessidades particulares do trabalhador. Por 
outras palavras desconsidera a produtividade e atende à condição do 
trabalhador. Significa isso que igual produtividade poderá corresponder a 
diferentes salários.  
Em boa verdade, a doutrina de justo salário defende a adequação, equilíbrio 
ou ajustamento deste às competências do trabalhador, como convém a 
justiça comutativa, adicionado de subsídios públicos. Um problema de 
domínio meramente redistributivo, cujo objectivo principal é criar as 
condições para que o trabalhador e sua família vivam condignamente: a 
justiça distributiva667.  
  

                                                 
666 Esta teoria não é alheia à sua base de formação e de valores advogados. Na sua origem está a procura 
de resposta no quadro de uma economia que confronta o trabalhador, que carece de garantir a sua 
subsistência e da sua família, e o proprietário fundiário, que procura tirar maior proveito da sua posição. 
Por isso a proposta de valorização do trabalho nos moldes em que o sacrifício do trabalhador deve ser 
recompensado de forma justa. Assim sendo, a teoria de justo salários não encontra paralelismo na 
sociedade tradicional. Contudo, quando esta é confrontada com a sociedade colonial e a sociedade 
moderna evidencia a sua validade.  
667 A evidência da teoria económica do produto marginal de um factor de produção vai no sentido de 
atribuir o não emprego de um dado factor ao seu elevado custo marginal relativamente à sua 
produtividade.  
Neste sentido vão as palavras de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 70: “Com efeito seria absurdo 
privar-se de uma unidade suplementar de um factor tanto mais que ela renderia mais do que o seu custo; 
tal como empregar uma unidade suplementar que custasse mais caro do que pudesse render. Se nem toda 
a mão-de-obra encontra trabalho, é porque o seu custo marginal é demasiado elevado em relação à sua 
produtividade. Se se baixar esse custo, toda uma série de actividade de fraca capacidade produtiva, 
tornando-se rendíveis, serão susceptíveis de alimentar novos empregos.”  
Duas observações: a primeira, nem sempre é possível distinguir a produtividade de cada um dos factores 
de produção, dada a sua integração com outros; a segunda respeita o princípio que domina a repartição 
entre os mesmos: o da justiça comutativa, de acordo com a participação de cada um na formação do 
produto e o da justiça distributiva, independente de interesses particulares ou seja da participação. Uma 
formulação do véu da ignorância de John Rawls.  
Para G.-C. RUTTEN, La doctrine sociale de l’Église, p 68: “Ainsi que son nom l’indique, le mot justice 
commutative vient du mot latin commutare: échanger. Elle a pour objet les droits individuels strictement 
déterminés par les transactions et par les contrats. Elle donne à celui qui est lésé le droit de revendiquer ce 
qui celui est dû devant les tribunaux. La justice distributive confère à chaque membre de la société le droit 
d’être traité par l’autorité en tenant compte de ses aptitudes et de ses besoins; et elle oblige les détenteurs 
de l’autorité à distribuer les charges et les biens proportionnellement aux facultés et aux mérites de 
chacun.” (Itálicos no original). 
Pode-se ler em THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, pp 116-117, que 
considera «On distingue d’ordinaire la justice des actions en deux espèces, en commutative, et en la 
distributive, dont on dit que la première suit la proportion arithmétique, et l’autre la géométrique… la 
justice commutative naît de la reddition des choses égales à celles qu’on a reçus… la justice distributive 
se trouve dans la dispensation des biens et des honneurs, que l’on fait chacun proportionnément à son 
mérite.» (Itálicos nos original). Do mesmo autor, Leviatã, pp 129-130. 
Ainda em JOSEPH A. SCHUMPETER, History of economic analysis, pp 60-62, 93-94, a origem 
aristotélica do princípio da justiça comutativa. 
Vide também BENTO XVI, Caritas in Veritate, pp 53-54, a propósito dos princípios do mercado, a 
justiça comutativa, e da justiça distributiva e justiça social. 
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Do ponto de vista da solidariedade familiar, a Lei Fundamental na sua 
missão de garantir, pelo menos formalmente, a protecção à família, 
prescreve, no seu artigo 26.º, n.º 1, um dever público a dois níveis: o do 
reconhecimento da sua constituição e o do asseguramento da concretização 
da sua protecção, enquanto âmago da sociedade e da economia. Esta 
ordenança constitucional não se direcciona a um tipo em concreto da 
família (formal ou não formal), nem se ancora a um particular aspecto 
político, social, cultural, religioso ou económico da mesma. 
De facto, nas famílias tradicionais, aquelas que trabalham a terra e vêem 
nela a única fonte de sustento, a expressão da solidariedade é mais intensa. 
As carências de várias ordens não são ultrapassadas sem o esforço conjunto 
dos seus membros.   
 
Uma outra dimensão da solidariedade, a religiosa, expressa-se desde os 
primórdios da sociedade humana. Trata-se de uma das esferas mais íntimas 
do ser humano, anterior à organização social e política, o Estado. O aspecto 
religioso é intrínseco quer ao indivíduo, quer à comunidade668. São estas as 
duas dimensões669 que integram, igualmente, os direitos fundamentais da 
pessoa humana670, algumas vezes entendida como impedimento ao 
                                                 
668 Assim a relação da organização social dos homens, na sua forma de Estado, e as confissões religiosas. 
Esta relação nem sempre exemplar conheceu, entre nós, vários episódios, como aqueles da expulsão da 
hamadiaha, uma corrente do islão, pelo então-Presidente Koumba Yalá, e da alegada tentativa de 
aproveitamento étnico e religioso (feita na altura pela ‘seita’ yanguiyangui ligada aos balantas de sul do 
país), uma pretensa manifestação da influência religiosa do político, depois da morte, por fuzilamento, de 
Paulo Correia e Viriato Pã, ambos da etnia balanta, entre outros vítimas do sistema de partido-único-
Estado, na sequência do caso 17 de Outubro de 1986. Apesar de todas essas manifestações de índole 
físico-corporal, que traduzia o estado psicológico/neurológico?, desconhece-se até à presente quais eram 
as suas motivações.  
Certa é, porém, a influência notória na relação Estado/Igreja Católica durante muitos séculos. Essa 
influência do poder espiritual sobre as estruturais sociais e políticas, o poder temporal, tem origem ainda 
na antiguidade (vide para mais desenvolvimentos desta última em R. DE CASTRO MEIRELES, “Igreja e 
Estado”, in Polis, Vol. 3, cols. 396-400; JOAQUIM TEIXEIRA, “Religião”, in Polis, Vol. 5, Editorial 
Verbo, Lisboa/S.Paulo, 1987, cols. 334-367) e encontra em alguma perspectiva de análise a sua 
fundamentação no próprio Evangelho. Neste sentido HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, pp 
35-36: «Dans l’enseignement évangélique, deux préceptes fondent la séparation du temporel et du divin, 
du religieux et du politique: «On ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon», «Rendre à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.» Ces deux principes établissent la distinction entre économique, 
politique et religieux et reconnaissent à chacun des trois domaines une légitimité propre, qui est le 
fondement même de notre conception de l’Église, de l’État et du capitalisme.»  
669 A conjugação destas duas dimensões, sobretudo nas sociedades islamizadas, pode ser sintetizada no 
espírito de inter-ajuda, mesmo que destituído de altruísmo (ainda que não corresponda ao verdadeiro 
sentido da palavra), baseado na consciência que acompanha a todos em termos de sujeição aos mesmos 
destinos ou circunstâncias da vida. Nelas, ao chefe de família que sente a perda irreparável de um ente 
querido não falta o apoio moral e material, principalmente financeiro. Esta solidariedade assenta na 
convicção, por todos partilhada, da obrigatoriedade dos membros das famílias, das etnias e das tribos 
comportarem de forma idêntica quando se encontram na mesma situação. Parece que se trata de uma 
solidariedade determinada pela razão natural e sentimento de sujeição às mesmas contingências da vida.  
670 A dimensão religiosa condicionou durante um longo período a dimensão político-civil. Tal como 
explica, relativamente ao passado colonial inglês, MAX WEBER, L’étique protestante et l’esprit du 
capitalisme, p 243, “(…), durant la période coloniale d’intégralité des droits au sein de la communauté 
religieuse était la condition préable dans l’État. C’est la communauté religieuse qui déterminait 
l’admission ou la non-admission à la pleine citoyenneté politique.” (Itálicos no original).  
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desenvolvimento das ideias iluministas e racionalistas florescidas na 
Europa moderna, com o advento do liberalismo. 
O homem africano é um ser religioso, retratado nas diferentes 
manifestações da sua experiência com o sobrenatural, o divino, sem 
embargo da sua tradução representativa para o indivíduo ou para a 
comunidade. Ele não é um agnóstico. Como se disse supra, a 
Transcendência671 religiosa marca um aspecto que particulariza a 
peregrinação do homem tradicional aqui na terra face ao Criador, que 
projecta o seu horizonte. Este seu percurso, contudo, no concernente à 
liberdade de manifestação da relação com o divino e o oculto é 
profundamente condicionado pelos paradigmas e legalidades dominantes 
ou predominantes.  
 
A influência religiosa na actividade social e económica não é 
negligenciável. Essa mesma influência é extrapolada para o direito social. 
As ordens religiosa e social são distintas e autónomas, mas 
interdependentes como demonstraram em algumas fases da nossa história 
recente, bem como a história da humanidade, como se reconhece pela 
doutrina social da Igreja Católica.  
Nem o princípio da neutralidade do Estado (a laicidade), entre nós, tolhe a 
manifestação da interdependência entre as ordens religiosas e sociais, sem 
prejuízo do direito do trabalho e o serviço público não se orientarem por 
nenhum critério religioso. As suas exigências são de completa neutralidade 
face às religiões.  
Tradicionalmente a dimensão religiosa confunde-se com o estado de 
natureza que emana a espiritualidade dos nativos672. O espírito do homem 
negro está voltado para as divindades que o protege, sobretudo na vida 
familiar e na actividade económica. A dimensão religiosa ou espiritual 
determina e condiciona, no pensamento tradicional, o rumo dos 
acontecimentos do homem. Neste particular, existe ponto de contacto entre 
as religiões tradicional e moderna (rectius sensu, a cristã reformista, na sua 
expressão calvinista). 
Assim, por exemplo, nada é obra do acaso. Tudo encontra explicação e 
justificação na bondade ou na ira do sobrenatural. A sorte ou o azar 
dependem do além. A capacidade de produzir e de procriar é considerada 
um dom. Mesmo o valor da própria vida humana não escapa a esta 

                                                                                                                                               
Sobre o assunto vide ainda HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, pp 74-84. 
671 Sobre o assunto vide M. COSTA FREITAS, “Transcendência”, in Polis-Enciclopedia Verbo da 
Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial Verbo, Lisboa/S.Paulo, 1987, cols. 1251-1256. 
672 Contrariamente à religião cristã (católica e protestante) e muçulmana. O contacto destas com as 
correntes doutrinárias racionalistas e iluministas e económicas modernas liberta-as das amarras da 
religião tradicional.    
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interpretação teleológica da concepção do homem e das suas capacidades e 
limitações673. 
Nesta conformidade, a protecção de cada um e de todos os membros da 
família ou da comunidade encontra determinação no íntimo individual. 
Este, por sua vez, é fruto de uma pré-determinação674, que cria, em cada 
um, a tendência ou obrigação natural de proteger os seus. Trata-se de um 
sentimento contemporâneo da própria humanidade. Portanto, ele é 
indissociável da natureza humana, isenta de qualquer espírito de 
superioridade ou de divisão, independentemente das suas razões.   
 
O contacto com as potências colonizadoras marcou uma viragem no 
significado do conceito do homem, do indivíduo, da comunidade, dos 
valores, das crenças, dos sistemas social, económico e político,.. Enfim… 
da solidariedade em geral. As instituições seculares, formadas, vividas e 
estruturadas ao longo de tempo, estavam condenadas à degradação e ao 
desaparecimento, com o prejuízo da democracia675. 
A alteração na estrutura social provocada pelo colonialismo teve como 
implicações a diminuição do exercício dos direitos humanos, o desrespeito 
pelos direitos civis e políticos, económicos, sociais e culturais e a ausência 
de preocupações de desenvolvimento económico nas colónias, pelo menos 
até o início da Segunda Guerra Mundial, são realidades vividas pelos 
africanos em geral. 
As potências coloniais, no seu contacto com o continente africano, 
conscientes do seu poderio militar e económico, impõem a sua hegemonia 
aos povos nativos, obrigando-os a abrirem as suas fronteiras à acção 
missionária e à instauração efectiva do regime colonial. Esta acção ad 
gentes contribuiu para a erradicação dos problemas nas áreas, sobretudo, da 
saúde, educação e agricultura. A acção missionária vai ao encontro do 
provérbio popular: “primum vivere, deinde philosophar”, cuja tradução 
literal é “primeiro viver e depois filosofar”676. Isso conduz a que as missões 
tenham “uma função económica não desprezível” (negrito no original), 

                                                 
673 Vide a explicação metafísica do homem e do mundo face ao Criador em L. CABRAL DE 
MONCADA, Universalismo e Individualismo na concepção de Estado: S. Tomás de Aquino, passim; 
PAULO OTERO, Instituições políticas e constitucionais, Vol. I, pp 91 e ss. Também M. S, GILLET, 
L’Église et la Famille, pp 4-34. 
674 Esta mesma teoria aplica-se a sorte do homem na sua relação com Deus, como se pode concluir da 
passagem a ela referente, segundo MAX WEBER, L’étique protestante et l’esprit du capitalisme, p 115, 
“Nous avons seulement qu’une partie de l’humanité sera sauvée, l’autre damnée. Admettre que le mérite 
ou la culpabilité des humains ait une part quelconque dans la détermination de leur destin reviendrait à 
considérer que les décrets absolument libres de Dieu, et pris de toute éternité, puissent être modifiés sous 
influence humaine – pensée qu’il n’est pas possible de concevoir.” 
675 No mesmo sentido ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de 
partido único”, p 95. 
676 Pe. PE. FRANCELINO ANTÓNIO NHAGA, Relação Igreja e Estado em África Subsahariana, 
Quarenta anos de coabitação, Tese de Doutoramento, Facultas Iuris Canonici, Pontifícia Universitas 
Urbaniana, Roma, 2000, (Inédito), pp 96-97.  
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segundo ELIKIA M’BOKOLO677, o que faz supor uma economia 
missionária próxima da economia familiar, tradicional, sem utilização de 
meios e de técnicas de produção modernos. 
Enquanto cerne da sua presença e permanência nos territórios da África, as 
missões foram responsáveis, pela sua política pedagógica, pelo combate do 
analfabetismo678 em muitas regiões do continente679, contrastando, num 
outro ângulo de visão, com o seu papel na alienação interna e cultural nas 
elites, nos indivíduos e nas estruturas sociais680. 
Muito se escreveu em matéria do contacto entre os africanos e europeus. 
Como muito, também, se disse, na mesma linha, sobre a relação entre a 
expansão da fé cristã e as consequências nefastas para a geografia humana, 
económica e social da África, atingida com a presença colonial681. 

                                                 
677 África negra: História e Civilizações, p 443. Para justificar a função económica das missões, o autor 
acrescenta: “(…): partindo de uma necessidade normal de auto-suficiência, tinham começado a cultivar as 
terras e a dedicar-se à criação de gado miúdo. A instalação das escolas, dos centros de cuidados médicos, 
a presença cada vez maior de catecúmenos, fizeram passar para a exploração agrícola do estádio 
«familiar» para um estádio quase industrial: necessidade alimentar, …; o certo é que várias missões se 
tornaram rapidamente verdadeiras empresas agrícolas e artesanais (mercenária, mecânica, tipografia, 
fabrico de tapetes, etc.), …” (idem)  
678 De certo modo, a importância das missões neste âmbito deve-se ao papel dos missionários no ensino 
público, uma vez que, no passado colonial, o ensino privado (praticamente) não existia. Referindo-se 
particularmente ao caso da colonial portuguesa em África, ELIKIA M’BOKOLO, África negra: História e 
Civilizações, p 450, escreve: “Caso particular, Portugal que deseja desencorajar o ensino privado nas suas 
colónias, suprimiu todos os subsídios em 1919. Mas, a partir de 1926, a tendência inverteu-se: o novo 
sistema escolar confiou às missões um papel no domínio da formação; o Acto Colonial de 1930 
confirmou o papel privilegiado das missões católicas portuguesas; a inversão da tendência consumou-se 
com o Acordo Missionário (1940) e o Estatuto das Missões (1941). Todavia, nos anos 1960, os dirigentes 
católicos foram obrigados a reconhecer que a tarefa da escolarização excedia as possibilidades – 
financeiras e humanas – das missões.”  
E continua o autor concluindo: “Para preservarem o seu papel, as missões protestantes agruparam-se para 
formar a Aliança Evangélica de Angola, em Luanda.”  
679 Existe uma interacção entre os propósitos colonialistas, particularmente em África, e a missão 
evangelizadora no continente africano. Diferentes abordagens destas temáticas são encontradas em vastas 
bibliografias sobre o assunto.  
Recentemente, entre outras, a contribuição de Pe. PE. FRANCELINO ANTÓNIO NHAGA, Relação 
Igreja e Estado em África Subsahariana, sobretudo pp 93 e ss, nas quais se desenvolve o Capítulo III – A 
implantação da Igreja na África Subsahariana; ELIKIA M’BOKOLO, África negra: História e 
Civilizações, pp 438-444. 
680 Numa apreciação crítica de MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, p 12, o autor considera que a história civilizadora colonial, na linha da influência ocidental, 
ignorou à existência “des empires d’Egypte, du Ghana, du Mali, etc, présumés culturellement et 
scientifiquement avances pour être le Seul fait des sociétés négro-africaines observés et analysées dans un 
état de régression historique.” 
681 Pe. PE. FRANCELINO ANTÓNIO NHAGA, Relação Igreja e Estado na África Subsahariana, p 97 
escreve: “Doravante, entre as missões e as potências colonizadoras, interessadas nos novos horizontes, 
estabelecer-se-á uma espécie de cumplicidade recíproca. As actividades missionárias ficarão praticamente 
vinculadas aos interesses que as nações ocidentais colonizadoras têm nos novos territórios e vice-versa.”  
Ainda na mesma página cita o historiador J. BRULS: “A missão e a colonização apoiavam-se 
reciprocamente; a primeira dando eficácia à segunda, de que recebe auxílio e protecção. As missões 
davam às ambições civilizadoras da Europa o suplemento de alma de que radicalmente careciam.” 
No sentido próximo as análises de ELIKIA M’BOKOLO, África negra, História e Civilizações, pp 438 e 
ss. Para ele “O cristianismo fora desde há muito um dos pontos de apoio das relações da África com a 
Europa”, e os “(…) europeus viam na religião um meio indispensável de aculturação e de civilização dos 
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Exemplos disso são a escravatura e o comércio de escravos na Costa da 
Guiné, questionáveis em matéria da liberdade individual e dos direitos 
humanos, maxime da participação na vida política, económica e social.  
Na perspectiva jurídica682, a escravatura é considerada uma forma de 
negação da dignidade humana e sua submissão a outrem, com diferente 
estatuto jurídico, político e económico. Assim, os escravos não são titulares 
de direitos. Não são iguais aos outros seres. Porventura, são considerados 
res683. A escravatura, do ponto de vista histórico-sociológico, é justificada 
pela crueldade do homo oeconomicus, protótipo do individualismo que está 
na base do capitalismo liberal, em virtude do carácter material que preside 

                                                                                                                                               
«indígenas»” (p 439) e “os missionários estavam empenhados na luta contra o «paganismo tribal», luta 
indispensável para levar a bom termo a obra civilizadora da colonização, …” (p 440).  
Ainda MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 298-304. 
Sem se rejeitar a cumplicidade oficial entre as missões e a colonização, facto contraditório é a 
contribuição de muitos missionários para a causa da luta de libertação nacional na ex-Guiné-Portuguesa. 
Encontram-se vários retratos da acção missionária a favor dos guerrilheiros do PAIGC, por exemplo, na 
vila de Catió, sul do país. Um dos nomes destacados é o do Padre Salvatore Cammilleri, italiano. Vide 
QUEBA SAMBU, Ordem para matar, pp 30-33. 
Vide ainda sobre o mesmo assunto VASCO CABRAL, “Colonização e religião”, pp 40-44. 
682 A mesma perspectiva aplicada à figura do escravo (africano) não tem correspondência comparada à 
luz da realidade europeia, conforme afirma MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en 
Afrique précoloniale, p 86: “Toujours sur le plan juridique, la condition de l’esclave africain est différente 
de celle de l’esclave européen. Le vocable esclave apparait, pour ainsi dire, inadéquat.” E acrecenta “Pour 
saisir la question de l’esclavage africain, il faudrait poser le problème juridique de son statu, nuancé par 
les captures dans les guerres ou par le gage des dettes.” 
Partindo das ideias existencialistas e da universalidade da condição humana escreve JEAN-PAUL 
SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, pp 59-60: “En outre, s’il est impossible de trouver en 
chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe pourtant une universalité 
humaine de condition. Ce n’est pas par hasard que les penseurs d’aujourd’hui parlent plus volontiers de la 
condition de l´homme que de sa nature. Par condition ils entendent avec plus ou moins de clarté 
l’ensemble des limites a priori qui esquissent sa situation fondamentale dans univers. Les situations 
historiques varient: l'homme peut naître esclave dans une société païenne ou seigneur féodal ou prolétaire. 
Ce que ne varie pas, c'est la nécessité pour lui d'être dans le monde, d'y être au travail, d'y être au milieu 
d'autres et d'y être mortel.” (Itálicos no original)  
683 Entre outras consequências, veja-se em PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões 
católicas da Guiné, p 28, o tratamento bíblico, na perspectiva moisaica e na perspectiva romana, do 
domínio dos senhores sobre os seus escravos. O autor recorda a passagem bíblica de Deuteronómio, 23,15 
e da passagem da Epistola de S. Paulo ao seu amigo e auxiliar Filémon, de Colossos. Na primeira, 
segundo a tradição moisaica, o “escravo fugitivo não deveria ser restituído ao dono”, enquanto na 
segunda e pela tradição romana “pelo princípio «res clamat ad dominum», o escravo deveria ser entregue 
ao dono”, como se de uma res se tratasse, tal como fez S. Paulo.  
Hoje não são de admitir comportamentos que recusam dignidade a pessoa humana seja a que pretexto. O 
autor do livro explica, na página citada, a atitude de S. Paulo nestes termos: “O Doutor das Gentes recorre 
ao grande princípio que domina o problema: a igualdade de todos os homens em Cristo. Restitui Onésimo 
ao amigo Filémon, não como uma coisa impessoal, mas como um homem responsável e livre, capaz de 
direitos e deveres, sujeito embora a um patrão.”  
Ainda na perspectiva histórica vide MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, pp 86 e ss, apontando os exemplos da escravatura no antigo Egipto e no “país Wolof”, onde 
“l’esclave forme le gros de l’infanterie militaire et bénéficie par alleur de traitements favorables”, como 
seja a possbilidade de aceder “à des niveaux de responsabilité et peut même faire partie du 
gouvernement”, como aconteceu com a “monarchie du Cayor (Sénégal.)” (pp 87-88). 
Um exemplo disso ocorrera entre os povos da Bíblia. José, vendido pelos seus irmãos, tornara no 
principal colaborador do faraó no Egipto. Nessa sua qualidade acolheu os mesmos em terras egípcias.  
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um sistema económico684 puro. Assim sendo é uma instituição 
desconhecida na sociedade tradicional africana, ela especificamente 
religiosa, dessa sua condição resulta a sacralidade da vida de um ser 
humano685. Dito por outras palavras, a solidariedade religiosa e o 
comportamento individual egoísta não se identificam686. 
 
A manifestação mais característica da escravatura é o trabalho forçado, 
uma forma vil de exploração e de recusa de dignidade e direitos a pessoa 
humana. O repúdio destes grandes males da humanidade contrasta com a 
sua tolerância687, durante um largo período de tempo, por parte da Igreja 
Católica, em várias bulas papais, por não se compadecer com qualquer 
argumentação688, mesmo a de índole tutelar689. 
Destarte, a ausência da liberdade religiosa690 e, por conseguinte, a 
supremacia religiosa católica691, assentava na ideia de que a ”verdade é só 
                                                 
684 PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, p 29: “O puro sistema 
económico foi sempre materialista e nunca se doeu da escravização dos corpos e das consciências aos 
seus interesses.” 
685 No mesmo sentido MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale,  p 
87. Este facto justifica a prática de conceder liberdade aos escravos de guerra, uma questão moral e 
humanista.  
686 Esta não identificação projecta-se na rejeição do fenómeno da regulação do mercado restrito apenas 
aos ideais liberais. Na sua base está o facto de as leis e o poder do mercado revelam um tipo de 
liberalismo e individualismo sem raízes nas culturas e nos espíritos africanos. 
687 PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, nas pp 27-36, faz uma 
análise resumida deste assunto, na qual apresenta uma vasta bibliografia. De entre ela, apresenta valiosos 
contributos específicos sobre a Costa da Guiné.  
688 PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, p 25 atesta que a 
escravatura, “em si própria, não é contra o direito natural nem contra o direito positivo e divino”. Esta 
leitura parece localizada e não actual, pois que, hoje, o mundo civilizado não se revê nas atrocidades 
cometidas em nome de uma civilização superior, universal, que causou enormes males, em particular, aos 
homens com origem no continente africano e sul-americano. 
689 PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, p 31 diz taxativamente: 
“Por outro lado, todos nós conhecemos criaturas humanas duma mentalidade tão infantil, tão atrasada, 
que parece crime entregar-lhe para a mão meia dúzia de escudos a que se possam chamar seus. Tais 
indivíduos, sob tutela, são muitas vezes operosos, diligentes e bons e, portanto, úteis à sociedade. Não 
admira, pois, que, no passado, escravos tivessem recusado a carta da alforria que se lhe dava, em paga de 
bons serviços, preferindo continuar na sua humilde condição, bem comidos, bem vestidos e bem 
assistidos em tudo, material e espiritualmente falando, nas suas pessoas e nos seus familiares.” 
Evidentemente que se poderá pensar que se trata de um desvio na formação da personalidade… 
690 O Concílio Vaticano II, depois de consagrar, no n.º 2, da doutrina geral acerca da liberdade religiosa, 
que a “pessoa humana tem direito à liberdade religiosa”, continua, “Esta liberdade religiosa consiste no 
seguinte: todos os homens devem estar livres de coacção, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos 
sociais ou qualquer autoridade humana; e de tal modo que, em matéria segundo a mesma, em privado ou 
em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à 
liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana... Este direito da pessoa 
humana à liberdade religiosa na ordem interna jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido 
que se torne um direito civil”.  
Sobre o assunto vide CONCÍLIO EUCOMÉNICO VATICANO II – Constituições – Decretos – 
Declarações, Braga, Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, 1967, p 266. Também PE. 
HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, pp 25-26; VASCO CABRAL, 
“Colonização e religião…”, pp 44-47. 
Ainda em relação ao Concílio Vaticano II, consultar HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 20, O mundo 
contemporâneo, pp 197-198. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
fundamentais, pp 355 e ss.  
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uma e objectiva, embora as certezas sejam múltiplas e subjectivas... Daqui 
decorre o dever missionário da igreja: esclarecer as inteligências e 
fortalecer as vontades dos homens para que vão ao encontro da Verdade, 
Jesus Cristo Senhor Nosso, sem coação externa ou civil, mediante só a 
persuasão e a força intrínseca da mesma verdade.” 692  
 
Ora, no prisma em que se limita a nossa contribuição as diferentes 
manifestações de paradigmas e legalidades, facilmente se conclui que as 
considerações acabadas de tecer se enquadram no paradigma e legalidade 
coloniais, na sua dimensão de negação de valores dos gentios, considerados 
de cultura, raça, religião... inferior a dos europeus. Nisso se afasta do 
paradigma e legalidade revolucionários pela sua capacidade de tolerar e 
conciliar as diferentes manifestações culturais e religiosas, conforme se 
preceitua no artigo 6.º CRGB. 
Independentemente da consagração da liberdade religiosa nas constituições 
nacionais ou em documentos internacionais, a solidariedade religiosa 
constitui uma realidade a se que ultrapassa as barreiras formais dos Estados 
modernos, sendo ela espontânea e voluntária, expressando um sentimento 
da própria limitação humana, estendendo-se a pertença a uma determinada 
religião ou crença religiosa. 

                                                                                                                                               
Também, para uma visão sobre a liberdade religiosa, JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and 
religion, pp 120, 123.   
A dimensão religiosa sobre a sociedade e a política na União Europeia merece a reflexão de FREDRICH 
BOKERN, “Interreligious peacebuilding: a new engagement of religious actors in European politics?”, in 
EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European 
Studies, June 2009, pp 107-115. Escreve o autor a p 108: “The religious landscape of Europe has changed 
over the last 60 years, perhaps as much as political makeup. After the Second World War, the destroyed 
continent could be rebuilt on more-or-less homogenous societies with a common system of cultural 
references. Now, following the end of the Cold War, the situation is somehow different: individualization 
and globalization have led to more fragmented societies in the West, whereas the East is still in the midst 
of an economic and social transition.”  
Por vezes, a liberdade choca com outros valores, como os tradicionais, culturas, religiosos e políticos. 
Assim AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, p 47, quando afirma: “Com efeito, numa 
perspectiva orientada para a liberdade, a liberdade de todos participarem na decisão relativa às tradições a 
respeitar não pode ser normalizada pelos «guardiões» nacionais ou locais – nem pelos ayatollahs (ou 
outras autoridades religiosas), nem pelos governantes políticos (ou pelos ditadores), nem por 
«especialistas» da cultura (domésticos ou estrangeiros.)”  
691 Tal supremacia decorre do reconhecimento de que “Todos os homens têm direito à verdade e a Igreja 
Católica propõe a verdade religiosa como sendo a sua. O Concílio, por seu lado, declara impor-se a 
verdade pela força, ou seja, todos os homens têm o dever moral para com a verdadeira religião e a única 
Igreja de Jesus Cristo.” PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, p 26. 
VASCO CABRAL, “Colonização e religião…”, p 47, numa análise crítica escrevia: “De facto, os 
pressupostos teóricos e os modelos ideológicos de que se serviam os missionários eram falsos. No que diz 
respeito por exemplo aos pressupostos teóricos, a igreja postula pura e simplesmente que a religião 
católica é a única verdadeira, abstraindo-se e menosprezando todas as outras religiões ou declarando-as 
como falsas. O raciocínio lógico subjacente a esta teoria é o seguinte: 
Premissa maior: a Igreja Católica é a única verdadeira religião. 
Premissa menor: todos os homens têm o direito à verdade. 
Conclusão: todos os homens têm dever moral para com a Igreja Católica.” 
692 PE. HENRIQUE PINTO REMA, História das missões católicas da Guiné, p 26; VASCO CABRAL, 
“Colonização e religião…”, p 47.  
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A pluralidade religiosa na Guiné-Bissau é uma forma de rejeição do 
fundamentalismo religioso, não obstante a sua ameaça real, como se 
verifica em muitas paragens693. Sendo este fenómeno essencialmente 
marcado por um total desrespeito pelas crenças religiosas dos outros e, 
desde logo, o menosprezo dos outros, ao cabo e ao resto, recusa a 
solidariedade para com os que professam religiões diferentes ou são de 
raças e culturas diferentes694. Ora, na medida em que o mosaico social e 
cultural guineense é plural, logicamente, que afasta qualquer sentimento de 
repulsa e diferença695 baseada na crença religiosa, sob pena de ameaçar e 
ruir a base social e democrática do próprio Estado guineense.          
Sem sombra de dúvida, tal como referimos supra, a religião e a acção 
missionária coexistiram numa cumplicidade que evidenciou grandes males 
para o continente negro. Não obstante, o espírito missionário e cristão 
contribuíram, igualmente, para sensibilizar a opinião pública mundial, 
ainda que para a causa do apostolado em África696.   
A actividade religiosa, mormente da Igreja Católica, estava substanciada 
por um acordo estabelecido entre o Estado Português e a Santa Sé. A 
Concordata697 assinada em 7.5.1940, anterior à independência da Guiné-
Bissau, vem resolver um problema de dificuldade de relacionamento e de 
convivência entre o Estado português e a Igreja Católica portuguesa. 
Tratando-se de uma convenção de direito internacional público, 
amplamente admitido, no presente, na ordem jurídica pelo instituto da 
recepção formal698, muito mais do que por razões “histórica e política”699, 

                                                 
693 Sobre a influência dos aspectos religiosos na esfera pública, para além das bibliografias já citadas, 
vide, igualmente, JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, pp 114 e ss.  
694 A tendência de se afastar o outro diferente verifica-se em todas as sociedades, independentemente das 
suas convicções religiosas. Mesmo no interior destas existe um certa dose de discriminação (e 
animosidade, como aquela verificada entre certos grupos de muçulmanos e a organização islâmica 
Ahmadya) ditada por razões meramente ético-morais.  
Entre os protestantes, por exemplo, vigora(a) o instituto de censura moral ou escrutínio, não obstante o 
princípio da adesão voluntária, que se traduz em “après enquête et détermination de la valeur morale 
confirmée [Bewährung] du [candidat]”, através “de comité de censure volontaire” conforme MAX 
WEBER, L’étique protestante et l’espirit du capitalisme, pp 238, 249.  
Ou, por outro lado, o anti-semitismo de que fala JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and 
religion, p 229. 
695 Como aquelas descritas por MAX WEBER, L’étique protestante et l’esprit du capitalisme, nas pp 240-
241, consistindo em “obtenir l’accès équivalent à un ticket d’ascension [social] et attestait avant tout, 
devant le forum de la dignité personnelle, que l’on avait fait «ses preuves»”.  
696 Sobre o assunto, vide PE. FRANCELINO ANTÓNIO NHAGA, Relação Igreja e Estado na África 
Subsahariana, pp 111-117. 
697 É evidente se se pensar nas occasio legis deste instrumento de direito internacional público 
dificilmente se poderia concluir, hoje, pela sua necessidade, em virtude das relações entre o Estado e a 
Igreja não são dominadas por nenhuma animosidade ou tensões, como aquelas que estiveram na tentativa 
de domínio ou sobreposição de uma instituição sobre outra, ou ainda se se atender ao estatuto laico do 
Estado e consequentemente a sua equidistância em relação às religiões. Entrelinhas estas considerações 
estão presentes em JORGE MIRANDA, “A Concordata e a ordem constitucional portuguesa”, in Direito 
e Justiça, Vol. V, 1991. 
698 No mesmo sentido vide JORGE MIRANDA, “A Concordata e a ordem constitucional portuguesa”, p 
158, no caso português. 
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com a conquista da independência nacional e, consequente ruptura 
constitucional operada, não obstante a manutenção em vigor do direito 
português não contrário “à soberania nacional, à Constituição da República, 
às leis ordinárias e aos princípios e objectivos do Partido Africano da 
Independência da Guiné e Cabo-Verde” (conforme a Lei n.º 1/1973, de 24 
de Setembro), questiona-se a manutenção, na nossa ordem jurídico-
constitucional, dessa convenção.  
À parte o que se acaba de dizer, a resposta a esta questão passa por saber se 
o regime concordatário contraria ou não a ordem jurídica nacional e os 
princípios e objectivos do partido-Estado, condição necessária e suficiente 
para a sua recepção formal ou seja manutenção da sua vigência, nos termos 
da Constituição700.  
Existem vários parâmetros ou testes de questionamento e respostas desta 
problemática. Vamos ocupar dos mais importantes, a saber a Proclamação 
do Estado, a Constituição, os Programas do partido-Estado e as leis 
ordinárias. 
Um primeiro patamar, a Proclamação do Estado da Guiné-Bissau701, para o 
que nos interessa, determina: “A partir do momento histórico da 
proclamação do Estado da Guiné-Bissau, as autoridades e órgãos do Estado 
colonial que no seu território exerçam qualquer poder político-militar e 
administrativo são ilegais e os seus actos nulos e de nenhum efeito. Em 
consequência, o Estado português não tem o direito, a partir deste 
momento, de assumir quaisquer obrigações ou compromissos relacionados 
com o nosso país. Todos os tratados, convenções, acordos, alianças e 
concessões assinados no passado pelos colonialistas portugueses e 
relacionados com o nosso povo, serão submetidos à Assembleia Nacional 
Popular, expressão suprema do poder do Estado, que procederá à sua 
revisão de acordo com os interesses do nosso povo.”   
Um segundo, não menos importante, é a Constituição (entenda-se a 
Constituição de 1973), cujo seu artigo 17.º, inserido no Capítulo II, da 
CRGB 1973, determinava: “A liberdade de expressão do pensamento, de 
reunião, de associação e de manifestação é garantida nas condições 
previstas na Lei, assim como a liberdade de praticar uma religião”. Esta 
uma liberdade respeita a autonomia pessoal quanto á opção ou não por uma 
religião e pela prática de culto sem constrangimentos exteriores. 

                                                                                                                                               
699 Conforme JÓNATAS EDUARDO MENDES MACHADO, O regime concordatário entre a «libertas 
ecclesiae» e a liberdade religiosa, Liberdade de religião ou liberdade da Igreja?, Argumentum 6, Coimbra 
Editora, 1993, p 74. 
700 No caso português, entre outras, vide as posições de JORGE MIRANDA, “A Concordata e a ordem 
constitucional portuguesa”, pp 156 e ss; JÓNATAS EDUARDO MENDES MACHADO, O regime 
concordatário…, passim. 
701 Publicada no BO n.º 1/7195, de 4 de Janeiro. Esta Proclamação inaugurava o período de emancipação 
do Estado da Guiné-Bissau, livre e independente. Daí ser a primeira manifestação do poder soberano, 
publicado no BO. 
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O terceiro parâmetro vai na mesma linha de pensamento, mas com 
resultados menos ambiciosos, os objectivos do partido-Estado como 
definidos no seu Programa Maior, no seu Capítulo VII, artigo 7.º, em 
relação à religião, não são contundentes. Nele a “Liberdade religiosa” 
equivale a “liberdade de ter qualquer religião ou não ter religião; protecção 
às igrejas, aos lugares e objectos de culto e às instituições religiosas legais; 
independência nacional para os profissionais da religião”. Note-se que o 
princípio da liberdade religiosa, garantido ou não na prática, não se 
confunde com uma qualquer vinculação a qualquer instrumento de direito 
convencional. 
De resto, a liberdade religiosa702 compreende a garantia de criação de 
escolas privadas e cooperativas de tipo confessional. Esta permissão 
constitucional está, hoje, consagrada no artigo 49.º, n.º 3, CRGB. Nesta 
ordem de ideias não repugna a existência de instrumentos normativos de 
cooperação entre o Estado e cada uma das confissões religiosas que 
pretende desenvolver o tipo de ensino mais direccionado às suas 
convicções e práticas religiosas.  
Ressalvando a primeira parte da citação ínsita na Proclamação que não 
contende com a Concordata e atendo a neutralidade proclamada pelos 
outros parâmetros sumariamente referenciados, pode-se concluir que, em 
vez de um corte com os compromissos que marcaram o passado colonial – 
como se suporia pela ruptura constitucional operada em 1973703 –, o novo 
Estado optou-se por um pronunciamento formal, no sentido de 
sancionamento solene, casuístico, de todos os instrumentos de vinculação 
internacional celebrados pelo Estado colonial português. Este exercício 
pressuporia um amplo conhecimento de todos os instrumentos do direito 
internacional de origem convencional. Assim, quando esgotado o processo 
de normalização interno (entenda-se sancionamento casuístico dos 
dispositivos convencionais), a partir dele, com maior ou menor exaustão, 
fica estabelecido, de forma estável, o quadro convencional que obriga o 
Estado guineense.  
No plano formal, tratando-se de um exercício jurídico casuístico, parece 
lógico admitir que, em face de todos esses dispositivos, particularmente o 
da Proclamação – os instrumentos de natureza convencional não 

                                                 
702  Para uma abordagem deste tema em conexão com a liberdade de consciência vide MARIA DA 
GLÓRIA FERREIRA PINTO DIAS GARCIA, Liberdade de consciência e liberdade religiosa, in 
Separata ao Direito e Justiça, Vol. XI, Tomo 2, 1997, pp 73-81. Também ROQUE CABRAL SJ, “A 
laicidade do Estado”, in Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 160, n.ºs 5/6, Maio-Junho de 2005, 
especialmente pp 429 e ss. Do mesmo autor “A liberdade religiosa quarenta anos depois”, in Brotéria, 
Cristianismo e Cultura, Vol. 161, n.º 5, Novembro de 2005, pp 341-351.  
703 Neste sentido ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A Constituição de 24 de Setembro de 1973 da 
República da Guiné-Bissau, p 2: “Foi uma Constituição de ruptura com as instancias da dominação 
colonial e elemento de um processo de proclamação unilateral de independência, sendo muito mais uma 
Constituição constituída pela própria luta de libertação nacional, do que uma Constituição criadora de 
uma ordem político-social totalmente nova ou inexistente.” (Sublinhado no original) 
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questionados nos termos solenemente estabelecidos merecem acolhimento 
na nova ordem jurídico-constitucional704.    
Contudo, no plano material, não se justifica a sua manutenção na ordem 
jurídica interna. Mais do que isso, numa matéria deve haver, com certeza, a 
total convergência: a revogação do direito canónico em matéria da família e 
da sua constituição pelo casamento e a indissolubilidade do vínculo marital 
entre os esposos. De igual modo, por consequência, a filiação e os direitos 
dos filhos, o exercício do poder paternal pelos ambos os cônjuges, sem 
qualquer ascendente de um sobre o outro, conforme o princípio geral de 
igualdade entre o homem e a mulher “em direitos na família, no trabalho e 
nas actividades públicas” previsto no artigo 16.º CRGB 1973 e reafirmado 
na reforma empreendida no ano de 1976, pelas Leis n.ºs 2/1976 e 3/1976.    
 
No mesmo diapasão, os enquadramentos constitucional e legal posteriores 
à Constituição de 1973 sintetizam a visão oficial. Assim, o princípio do 
Estado laico expresso no artigo 6.º CRGB705 é um reconhecimento não 
somente da sua não identificação com nenhuma confissão religião (n.º 1), 
como também do respeito pelo carácter plural e tolerância religiosa706 (n.º 
2) dos diferentes grupos étnicos e religiosos que compõem o mosaico 

                                                 
704 À parte a questão meramente formal,  compreende-se a posição de JORGE MIRANDA, “A 
Concordata e a ordem constitucional portuguesa”, p 162, quando afirma peremptoriamente: “A 
Concordata de 1940 cessou de vigorar, portanto, nos novos Estados da Guiné-Bissau,…”   
EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de direito, pp 372-377, nota de rodapé de página 696, nas quais faz 
uma abordagem na perspectiva histórica e do questionamento da Concordata unicamente à luz das Leis 
(n.ºs 1/196 e 4/1976), conclui pela inconstitucionalidade de muitos preceitos nela constantes. 
Veja-se o regime concordatário de 7. 5. 1940, assinado entre a Santa Sé e Portugal, revisto em 1975, para 
acolher o direito ao divórcio para os casamentos católicos, substituído pela Concordata de 2004, em 
matéria das relações Estado-Igreja.  
Para uma visão geral sobre a Concordata, consultar, entre outros, JORGE MIRANDA, “A Concordata e a 
ordem constitucional portuguesa”, passim; ANA PRATA, “Concordata”in Dicionário Jurídico, 3ª Edição 
– Revista e Actualizada, Livraria Almedina, Coimbra, 1995, pp 242-244; JÓNATAS EDUARDO 
MENDES MACHADO, O regime concordatário…, passim. 
705 Reza este artigo: 
“1. Na República da Guiné-Bissau existe separação entre o Estado e as instituições religiosas. 
2. O Estado respeita e protege as confissões religiosas reconhecidas legalmente. 
3. A actividade dessas confissões e o exercício do culto sujeitam-se à lei.” 
Resulta deste preceito constitucional que a laicidade do Estado não significa a recusa de ideais e 
princípios religiosos. Estes podem ser úteis a nível de criação de condições que permitam a melhoria de 
vida das populações. Este reconhecimento está implícito no dispositivo do artigo 49.º, n.º 3, CRGB, que 
ao admitir a existência de escolas privadas e cooperativas e ao garantir a não confessionalidade do ensino 
público, sem proibir o mesmo em relação ao ensino privado, em face da liberdade religiosa, parece lógico 
admitir, numa interpretação a contrario senso, pela admissibilidade da confessionalidade do ensino 
privado.  
706 São elucidativas, nesse sentido, as palavras do pároco de Bissau, em 1968: “Bissau é uma cidade em 
franca expansão... A sua população divide-se, religiosamente, segundo a importância numérica, em 
animistas, católicos, muçulmanos e protestantes. Vivendo e coexistindo em paz, estes credos, alheios a 
antagonismos fanáticos, exercem e sofrem influências recíprocas”, citadas por PE. HENRIQUE PINTO 
REMA, Histórias das missões católicas da Guiné, p 801. 
Vide para uma análise actual JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, pp 251-270. 
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guineense. Esta convivência pacífica, dos tempos modernos, desdiz a 
rivalidade que existira e ainda existe em outras paragens707. 
À parte a formulação constitucional do princípio da igualdade dos 
cidadãos, independentemente da sua “crença religiosa” (artigo 13.º) e a 
“liberdade de praticar uma religião” (artigo 17.º, “in fine”708), entre outras, 
não se encontram referências expressas de rejeição ou não de possíveis 
acordos ou convenções na matéria que nos ocupa, neste momento. O 
disposto no artigo 10.º CRGB 1973 aplica-se ao “desenvolvimento de 
relações com os Estados africanos e o estabelecimento de relações iguais 
em direitos com todos os Estados na base dos princípios do Direito 
Internacional.” Essas relações são estabelecidas com base em dispositivos 
de origem convencional709 e nelas se incluem as celebradas com a Santa Sé 
(rectius sensu Estado da cidade de Vaticano), na qualidade de sujeito de 
direito internacional. 
Razão de ordem temporal e prática, em suma, leva-nos a pensar que as 
circunstâncias que determinaram a assinatura da Concordata não estão 
presentes na actualidade. No passado, não havendo uma convivência 
pacífica, ela não era, também, conflituante, nem de uma completa rejeição. 
A tolerância mútua das duas instituições, com mais ou menos cedências, 
criou condições para um apaziguamento das sequelas do passado e reforço 
de cooperação institucional, ainda que restrita ao âmbito meramente local. 
De resto a acção da daquela em prol da luta e dos objectivos do partido-
Estado datam do período antes da independência política do país710. 
Por outro lado, sendo que a “Guiné-Bissau é uma República democrática, 
laica...” (artigo 1.º CRGB), da qual decorre a sua equidistância 
relativamente às religiões, nunca constituiu embaraço a actividade religiosa 
em geral, mesmo quando a sua ideologia se identificava com o marxismo-

                                                 
707 ELIKIA M’BOKOLO, África negra: História e Civilizações, p 444, depois de confirmar a presença em 
simultâneo da religião cristã e da religião islã, na África Ocidental, fala “numa espécie de concorrência 
entre as duas religiões”, acrescentando que “o islão beneficiava de trunfos que faltavam ao catolicismo: 
implantação africana mais antiga, melhor adequação aos costumes, em especial o respeito pela poligamia 
e a tolerância para com as práticas ancestrais.”  
708 O artigo 17.º, inserido no Capítulo II, da CRGB 1973: “O Estado garante a liberdade de praticar uma 
religião”. 
709 Melhor clarificação desta matéria encontra-se na actual versão da Constituição. O artigo 18.º, n.º 1, 
CRGB 1984 reza: “A República da Guiné-Bissau estabelece e desenvolve relações com outros países na 
base de Direito Internacional, dos princípios da independência nacional, da igualdade entre os Estados, da 
não ingerência nos assuntos internos e da reciprocidade de vantagens, da coexistência pacífica e do não-
alinhamento.”  
Sobre a matéria da construção do Direito internacional, vide, nomeadamente, HANS KELSEN, Teoria 
pura do Direito, 2ª Edição, (1960), Tradução de João Baptista Machado, 7ª Edição da tradução 
portuguesa, Almedina, 2008, pp 352 e ss. 
710 Nesse sentido vão inúmeras acções (sociais e de apoio à causa nacional) por parte dos missionários 
católicos durante a luta de libertação nacional e mesmo na pós-independência política nacional. Dir-se-ia 
que havia, ao tempo da guerra colonial, um desfasamento entre o discurso oficial da Igreja Católica, fiel 
ao seu compromisso com a causa colonial, e a realidade prática, muito bem aproveitada pelos 
missionários para prestar apoios (materiais, morais e espirituais) aos guerreiros do movimento da luta de 
libertação nacional.     
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leninismo. Neste particular, aliás, a relação do Estado e da Igreja Católica, 
na sua vertente institucional, não obstante as dificuldades, hesitações, 
perplexidades e indefinição política próprias de momento, não foi 
abalada711. 
Independentemente das circunstâncias e dos discursos oficiais, a 
solidariedade religiosa da Igreja Católica manifesta-se (na linha da sua 
acção antes da independência da República da Guiné-Bissau) na acção 
social e recreativa, educativa, formativa e cultural, numa lógica que se 
adeqúe às necessidades do (novo) Estado. Este mesmo espírito solidário 
não foi abalado ou enfraquecido mesmo com a política de nacionalização 
das escolas (e proibição das escolas particulares), operada na pós-
independência política do país.  
O resfriamento do animus missionarium712, motivado por alguma 
animosidade, com cunho pessoal e político-institucional, nesse período foi 
ultrapassado pela manifesta boa vontade que presidiu a actuação das ordens 
religiosas713 e das pessoas emanadas de espírito de bem-aventurança, 
sobretudo na procura de respostas para a situação crítica de uma grande 
parte da população.  
O profundo sentimento e o espírito de solidariedade para com os que 
carecem de acções solidárias superam, em larga medida, qualquer 
comportamento surripiado ou intencional de motivações de natureza 
político-ideológico ou religioso. Assim, a retoma da acção social, 
apostólica e humanitária, junto dos mais carenciados, por parte da Igreja 
Católica e dos movimentos de leigos tem a ver com acordos de vontades 
manifestados pelos dirigentes político-partidários e correspondidos pela 
cúpula da Igreja nacional, mesmo que carentes de normatividade. Alguns 
destes movimentos estão representados nas obras caritativas dos vicentinos 
(Conferência de São Vicente de Paulo714), das religiosas hospitalares e das 

                                                 
711 O Padre HENRIQUE PINTO REMA, Histórias das missões católicas da Guiné, pp 858-883, 
especialmente pp 872-873, fala da relação entre as duas instituições: Estado da Guiné-Bissau e a Igreja 
Católica, nos primórdios da independência política. Nessas mesmas páginas escreve o autor: “Segundo os 
telegramas das agências de notícias, Nino terá manifestado publicamente o desejo de que as Missões 
Católicas estendam a sua acção educativa nas escolas e a sua acção sanitária nos hospitais. O primeiro 
Bispo da Guiné, D. Séttimio (Arturo) Ferrazzetta, em comentário, teria afirmado que as Missões 
continuavam abertas a leal colaboração com o Estado nestes e ainda noutros campos” (p 872).   
712 O Acordo Missionário consta dos artigos 26.º a 29.º da Concordata de 1940. 
713  Elas nasceram na Idade Média e são anteriores à formação do Estado, um produto do 
constitucionalismo liberal e desde logo são autónomas e independentes. As ordens religiosas surgem da 
liberdade religiosa ou seja esta integra a criação daquelas pelos fiéis que professam a sua fé e observam 
os seus princípios (como é o caso dos ensinamentos do Evangelho na religião cristã).  
Na perspectiva da relação entre elas e o Estado vide ANDRÉ FOLQUE “Estado de direito e ordens 
religiosas”, in Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 162, n.ºs 1/2, Janeiro-Fevereiro de 2006. pp 165-184.  
714 Esta Conferência ergueu, no Bairro de Santa Luzia, arredores de Bissau, um bairro com o mesmo 
nome, com “12 casas e distribui o que consegue angariar ao longo das semanas, dos meses e do ano aos 
carenciados de ajuda imediata”, conforme PE. HENRIQUE PINTO REMA, Histórias das missões 
católicas da Guiné, p 881. Vide, ainda, sobre o assunto, pp 798, 926-927.  
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que se dedicam ao serviço nas leprosarias, para além das intervenções no 
ensino e na formação técnico-profissional (exemplos de CIFAP, CAJ, …).  
Como de igual modo se exemplifica a actuação de outras correntes cristãs 
(mormente as adventistas, no âmbito do ensino) e não cristãs, a 
muçulmana, principalmente, através das escolas madrastas.  
Poder-se-ia, em síntese, concluir que sem embargo de um (novo) 
posicionamento do Estado, no sentido da neutralidade, face às ordens 
religiosas, mormente as que integram a Igreja Católica, a existência ou não 
de um documento formal que estabelecesse as bases de actuação desta e 
dos seus movimentos é surpreendida pelos discursos e práticas políticos.  
 
A procura de uma abordagem de dupla dimensão desta temática faz 
remontar os primórdios da ciência económica e os contributos de grandes 
economistas. Assim, o desenvolvimento do pensamento económico, a partir 
do século XVIII, permitiu o aparecimento de contribuições de economistas 
fisiocráticos, clássicos e marxistas, sobretudo no respeitante à ordem 
natural, não alheia a economia tradicional e o seu paradigma e legalidade, 
neste particular.  
Tendo as suas bases centradas na ideia do sobrenatural, a ordem natural, 
divina, que guia e conduz o homem guineense, ela manifesta a sua presença 
em todos os aspectos da sociedade em geral e particularmente na actividade 
económica, na demografia e sua evolução, mormente no nascimento e na 
morte715. Estes são aspectos que escapam o domínio, a razão, humana, 
limitada a cumprir os desígnios da divindade. 
As características peculiares do paradigma e legalidade tradicionais, 
sobretudo a sua aproximação a era primitiva do homem, criam um 
sentimento de respeito pelo sobrenatural. A ideia de que existe uma ordem 
natural responsável pelo encadeamento dos factos e das situações da vida 
sempre acompanhou as famílias tradicionais nas suas relações sociais e 
económicas. Esta ordem natural que se identifica com a ordem divina dos 
fisiocratas716, benévola e inelutável, na medida em que garante 
                                                 
715 Os resquícios da época medieval ainda estão presentes em muitas sociedades tradicionais. A presença 
e o domínio do divino na vida das mesmas são reconhecidas mais facilmente pela forma como são 
encaradas as contingências da vida e a morte. Não raras vezes elas são tidas como uma manifestação da 
vontade divina, que premeia ou castiga, dependendo do cumprimento ou não dos ‘seus sinais’, que a 
razão humana não deve ignorar, sob pena de consequências para o infractor e sua geração. Um exemplo 
disso está na cerimónia tradicional de veneração ao parente próximo falecido, sobretudo pai e mãe, vulgo 
“toca tchur ou choro”, cerimónia através da qual se homenageia o(a) falecido(a) e se oferece sacrifício 
animal: o sangue animal purifica a alma do morto e permite-a estar em comunicação com os outros 
defuntos. Está imbuído no espírito do homem tradicional que a não celebração desta cerimónia tem 
consequências terríveis na vida pessoal e familiar, podendo, inclusive, determinar a morte de todos os 
membros da família. Ou, dependendo do espírito do morto, apenas a um castigo pessoal ou generalizado.      
716 O agnosticismo dos fisiocratas pode ser traduzido, no concernente à ordem natural, no respeito pelas 
instituições (entenda-se instituições francesas), como forma dos mesmos acederem e influenciarem a 
política. É isso que os diferencia dos clássicos, mormente Adam Smith, na sua obra mais conhecida, para 
quem a ordem natural é de origem psicológica ou empírica, conforme sintetiza SOARES MARTÍNEZ, 
Economia Política, Almedina, Coimbra, 1990, p 195, nota de rodapé de página 122.  
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prosperidade e felicidade717 a todos, desde que não se quebra a promessa de 
manter unida e coesa a família para o benefício de todos os seus membros.         
Todas as sociedades monoteístas concebem as relações sociais e 
económicas à luz dos ensinamentos sagrados. A relação com o Altíssimo, 
com ou sem intermediação, está presente em todos os aspectos da vida dos 
povos homens e povos718. Essa mesma relação facilita ou condiciona a 
concepção do desenvolvimento social e económico. De um modo 
particular, a universalidade da mensagem apresentada pelas religiões 
monoteístas projecta-se mais intensamente na concepção da sociedade e da 
economia719.    
Existem estudos sociológicos720 polarizados nas religiões judaicas, cristãs e 
muçulmanas (a Sociologia religiosa) que procuram compreender a 
influência das mesmas na concepção do desenvolvimento (económico). 
Estes estudos, através de uma base científica racional721, devem-se a 
filósofos como MAX WEBER722, WERNER SOMBART723, EMILE 
DURKHEIM724 sem contar com IBN KHALDUN725.  
                                                 
717 Os contributos dos economistas, para além das suas obras clássicas, em relação à ordem natural e as 
suas consequências encontram-se, entre outras, em SOARES MARTÍNEZ, Economia Política, pp 185 e 
ss. 
718 A religiosidade dos guineenses revela uma particularidade muito interessante. Não raras vezes o 
homicídio é justificado como sendo um desígnio divino. Esta visão está espelhada nas explicações de 
BENJAMIM PINTO BULL, O crioulo da Guiné-Bissau, p 157, na qual escreve: “Se é vítima de uma 
injustiça, o Guineense entrega-se totalmente a Deus ou ao Ente supremo, que para ele é a Justiça. Deus tẽ, 
há um Deus que fará oportunamente a justiça.” Faz sentido aqui, tal como o autor, fazer apelo à sabedoria 
popular guineense: Baka k’ka ten rabu Deus ta banal (Vaca sem rabo, Deus a protege). 
Para uma síntese do homem e da religião vide, entre outros, THOMAS HOBBES, Leviatã, pp 97 e ss. 
719 Um ensaio recente sobre a influência religiosa na economia foi produzido por FRANÇOIS GAUDU, 
“Droit du travail et religion”, in Droit Social n.º 9/10, Septembre-Octobre, 2008, pp 959-968; CLAIRE 
BRISSEAU, “La religion du salarié”, in Droit Social n.º 9/10, Septembre-Octobre, 2008, pp 969-980. 
720 Para uma síntese das contribuições dos autores que reflectiram sobre esta matéria, vide MAKHTAR 
DIOUF, Islam et développement, especialmente pp 102 e ss.   
721 Na perspectiva política africana (sociologia histórica e sociologia política) alguns nomes destacados 
são Joseph Ki-Zerbo, Cheick Anta Diop, Dika Akwa, entre outros. Para um desenvolvimento das suas 
contribuições vide MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, passim.  
722 Historiador, sociólogo, jurista, economista e político alemão, considerado um dos fundadores da 
Sociologia, conhecido particularmente pela sua obra intitulada “L’étique protestante et l’esprit du 
capitalisme”, abundantemente citado neste trabalho, reconhece a influência de formas culturais, como seja 
a religião, sobre a estrutura económica. A Sociologia weberniana procura compreender a acção social, 
partindo da consideração do indivíduo e suas acções. Para ele é importante a compreensão e a percepção 
da conduta individual ou seja a subjectivação da conduta pessoal (contrariamente a posição de 
Durhkeim), o que não significa uma qualquer rejeição de fenómenos sociais.  
A religião dominou muito os estudos do autor. Ela constitui, no seu entender, premissa para o surgimento 
do capitalismo moderno, contrariamente a visão de Marx (religião é ópio do povo). Esta sua posição está 
na “Ética protestante e o espírito capitalista”, onde procede ao exame de implicações das orientações 
religiosas na conduta económica dos homens. Na sua conclusão, o desenvolvimento do capitalismo deve-
se a acumulação do capital a partir da Idade Média. Esse capitalismo tem como pormenor as seitas 
puritanas, com modelo de vida pessoal e familiar muito rígido, em virtude das suas convicções religiosas. 
Para elas o êxito económico é uma dádiva divina. A definição do capitalismo através do objectivo da 
obtenção de lucro pelas empresas que organiza racionalmente o trabalho e a produção. Esta motivação 
explica historicamente o capitalismo.  
Com base na realidade alemã do princípio do século XX, nos hábitos mundanos, ele procura encontrar 
influências de orientações religiosas (concretamente as com origem na reforma protestante, mormente o 
calvinismo, que defende que as habilidades humanas são dádivas divinas e, por isso, devem ser 
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incentivadas) no desenvolvimento do capitalismo. Neste particular entende que a ética e as ideias 
puritanas são, entre outros, os factores que impulsionaram o capitalismo, modelado no ganho económico. 
Nisso se resume a doutrina calvinista (denominação que advém de Jean Calvin, autor da doutrina da 
predestinação por ele advogada e na sua esteira pelas seitas protestantes em geral) de predestinação que 
apela os eleitos para o comércio e a acumulação da riqueza ou seja a ética do trabalho ou da valorização 
do trabalho. Ínsita a tudo isso a crítica de que a obtenção de riqueza restringe-se ao suficiente para viver 
bem. 
Ainda ele identifica a noção do trabalho com a vocação, ao mesmo tempo que entende que a relação 
trabalho e tempo é dominada pelo dinheiro, sendo portanto este o centro das pessoas, contra a tendência 
actual da optimização do trabalho e da optimização da vida, para além da sua concepção poder ser 
interpretada como equivalendo a ética do dinheiro, na sua própria expressão “ganhar mais e mais 
dinheiro”.  
Werner Sombart contrapõe que havia encontrado no judaísmo o equivalente funcional da ética 
protestante. Ou ainda a reforma protestante estaria na origem de retrocesso económico. 
Vide para mais desenvolvimentos sobre a doutrina calvinista MAX WEBER, L’étique protestante et 
l’esprit du capitalisme, pp 107, 109 e ss. O autor faz uma abordagem cultural e histórica da doutrina de 
Calvin e escreve a pp 114-115: “(…), c’est pourquoi sa signification avec chaque progrès s’amplifie de la 
cohérence logique d’une méditation religieuse orientée uniquement vers Dieu, non vers hommes. Dieu 
n’existe pas pour l’homme, c’est l’homme qui existe pour Dieu ; et toute la création – même si pour 
Calvin il est hors de doute que seule une petite fraction de l’humanité est appelée au salut éternel – ne 
prend sons sens qu’en tant que moyen de cette fin qu’est la glorification de la majesté de Dieu.”   
E continua “Car toute créature est sépare de Dieu par un abime infranchissable et ne mérite que la mort 
éternelle, dans la mesure où Dieu, pour la glorification de sa majesté, n’en a pas décide autrement.”  
Vide tmbém MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, passim.  
No sentido oposto a esta doutrina a corrente filosófica existencialista e suas consequências. Sobre este 
aspecto vide JEAN-PAUL SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, passim.  
723 Sociólogo alemão associado à escola histórica alemã, próximo dos sociologistas da cátedra, muito 
comprometido com a social democracia, de tendência liberal e conservadora. O seu trabalho científico foi 
fortemente marcado por opções ideológicas. As marcas do meio social predominantemente luterano 
reflectiram-se no seu interesse pelas questões sócio-económicas e sócio-políticas e de modo mais visível 
na sua tese de doutoramento (intitulado Do arrendamento e das condições salariais na Campagna 
Romana, 1888). 
Controverso nos meios políticos e académicos pelo seu posicionamento científico sobre a defesa da causa 
do proletariado alemão, desconhecendo-se os pormenores bibliográficos do autor, facto registado, pela 
história, a sua adesão ao nacional socialismo, a que se pensa terá contribuído decisivamente na influência 
posterior do seu pensamento científico. 
O seu interesse pela economia social parece advir de um legado familiar. O seu modelo económico 
advoga a tese anti-liberal e anti-marxista bolchevista, assentando-se na modernização tecnológica da 
agricultura, o centralismo e a planificação.        
724 Um dos pais fundadores da sociologia moderna fundou a escola francesa de Sociologia, que combina a 
pesquisa empírica com a teoria sociológica., considerado um dos maiores teóricos do conceito de coesão 
social, na sua análise justifica a explicação dos fenómenos religiosos como sendo um fenómeno social e 
não divino. Este filósofo de formação realizou estudos sociológicos importantes. Na sua reflexão ele 
reconhece a existência de uma consciência colectiva, partindo do princípio que o homem é um animal 
selvagem que se humanizou, em virtude de se tornar um ser social/sociável, capaz de apreender os hábitos 
e costumes, que o permite conviver com os outros homens. A este percurso denominou de socialização. 
No centro das atenções estão, para ele, os factos sociais, caracterizados por serem dotados de 
generalidade, externalidade e coercibilidade, que atingem a sociedade, decorrendo deles que a sociedade é 
integrada, no sentido de qualquer alteração projectar-se sobre ela. A partir desta conclusão desenvolveu 
dois conceitos: a instituição social e a anomia ou anomalia. A primeira trata-se de um mecanismo de 
protecção da sociedade, traduzida num conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, 
aceites e sancionados, para manter a organização capaz de satisfazer as necessidades dos indivíduos. 
Entre as instituições sociais contam-se a família, a escola, o governo, a polícia ou instituição equivalente. 
Deste modo ele é considerado um conservador, qualificativo que surge da sua tese de segurança e 
protecção necessárias ao homem, vivendo numa sociedade dominada por regras harmónicas de 
funcionamento, caso contrário funcionaria patológica ou anomicamente, palavra derivada de anomia). 
Autor da obra “De la division du travail”, 1893, entende que a existência de uma sociedade e a coesão 
social radica-se no consenso entre os indivíduos: a solidariedade que se subdivide em mecânica e 
orgânica. A primeira prevalece nas sociedades arcaicas ou primitivas, de tipo tribal, onde os indivíduos 
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O aperfeiçoamento do trabalho humano e o desenvolvimento das forças 
produtivas aliados à inovação tiveram como efeitos inevitáveis a elevação 
da produção a um nível superior à indispensável para satisfazer as 
necessidades imediatas, e consequentemente, a obtenção de excedentes de 
produção.  
Ao longo desse processo registaram-se formas de divisão social de trabalho 
e, com ela, as primeiras manifestações de contradições de interesses: 
interesse comunitário versus interesse de determinados grupos sociais, em 
matéria da apropriação da terra, dos instrumentos de trabalho e dos 
excedentes de produção. Este é um fenómeno muito recente, entre nós. 
Através dele, logo, a repartição desigual dos rendimentos e a quebra da 
solidariedade familiar e social. Era o início da desagregação da sociedade 
familiar ou comunitária, sem, no entanto, se poder falar, com propriedade, 
na constituição de classes sociais, com poderio económico, social e 
político.  
As particularidades e especificidades do país nacional, em contraste com os 
indicadores das organizações internacionais de desenvolvimento como 
critérios de distinção, entre os países flagelados por esses e outros males, 
levam-nos a questionar a plenitude da bondade dessas conclusões726.  
                                                                                                                                               
partilham os mesmos valores sociais, crenças religiosas e interesses materiais. Esta predomina nas 
sociedades modernas ou complexas porquanto nelas se diferencia o individual e o social, exemplo das 
sociedades capitalistas. Nelas os indivíduos não partilham os mesmos valores e crenças sociais. 
O autor concebe as sociedades complexas como organismos vivos com órgãos diferentes, mas 
interdependentes. E a divisão social do trabalho para tal contribuiu.  
Para mais desenvolvimentos vide do autor De la division du travail social, Deuxième Édition, Augmentée 
d’une Préface sur Les groupements professionnels, Félix Alcan, Éditeur, Ancienne Librairie Germer 
Bailière et Cie., Paris, 1902, dividido em três livros: I. A função da divisão do trabalho; II. As causas e as 
condições; III. As formas anormais. 
Sobre os contributos deste autor, para além da obra citada, vide RAYMOND ARON, Les étapes de la 
pensée sociologique, Collection Tel, Éditions Galllimard, impression CPI Firmin Didot, 2008, pp 317-
403. Ainda  MARTINE XIBERRAS, As teorias da exclusão, passim. 
DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du Nord, p 15, analisa o efeito deste 
processo relativamente à África: «Nous savons par exemple que l’extraversion des économies africaines 
maintient nos pays dans une division international du travail qui consiste el l’approvisionnement du Nord 
en matières premières en contrepartie de l’acquisition des biens d’équipement souvent obsolètes ou du 
redéploiement de certains industries vers le sud, au gré de l’enchérissement de la main-d’œuvre par les 
avantages fiscaux.» 
725 Um historiador cujas origens são controversas, como são, igualmente, a sua vida e comportamento. Ele 
possui contribuições também a nível da Sociologia e para alguns é considerado o precursor da moderna 
historiografia, sociologia e economia. A sua obra mais importante é “Poligômenos”, dedicada ao estudo 
da história dos berberes.   
726 A identificação dos pobres e a agregação das características da pobreza seguem duas operações: a de 
mercadorias ou a das suas características. Através daquela especifica-se um conjunto de necessidades 
básicas ou mínimas das pessoas e observa-se a incapacidade de as satisfazer; por esta procura-se 
apreender as características das mercadorias por intermédio de conceitos nutricionais como valor calórico, 
proteico e vitamínico. De igual modo, para a identificação dos pobres, existem dois métodos: o directo ou 
de cabazes de consumo real que deixam por satisfazer algumas necessidades básicas e o de rendimento ou 
de limiar de pobreza, calculado através de rendimento mínimo capaz de satisfazer as necessidades 
especificadas como básicas.  
Vide AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, pp 43-50.   
Se não se questiona a metodologia utilizada, não são seguras as conclusões quanto á consideração dos 
pobres por via da mercadorias e suas características porquanto deixam de fora um leque muito variado de 
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No entanto, todas essas transformações conferiram outra dimensão a 
divisão de trabalho727, um prémio aos que possuem formação e 
qualificações técnicas e tecnológicas. Em consequência os que delas 
carecem sucumbem ao arrepio da sua falta. Uma espécie de ‘guetização’ 
num mundo global: a marginalização de um grupo de trabalhadores, 
constituído por uma mão-de-obra não qualificada, mal remunerada, 
limitada aos subúrbios das grandes cidades ou nas suas próprias cidades 
empobrecidas pela invasão de outras culturas e valores e das grandes 
multinacionais728.  
                                                                                                                                               
produtos naturais, com alto valor nutritivo, tradicionalmente presentes na dieta alimentar de algumas 
zonas do país nacional. Um exemplo, aquando do conflito militar de 1998/1999 foi noticiado, pela 
imprensa internacional, a (ameaça da) fome?, porque se constatou que alguma população consumia o 
fruto da mangrove, um produto silvestre que tradicional faz parte da dieta – mais ou menos diversificada 
– das populações localizadas no litoral. 
Outrossim, na computação do rendimento familiar no meio do agricultor tradicional dificilmente – por 
falta de dados estatísticos fiáveis ou por ignorância – são contabilizadas as produções auto-consumidas ou 
trocadas longe do circuito oficial. Significa isso que alguma produção consumida directamente carece de 
contabilização e de expressão em termos de rendimento.   
727 Segundo S. Tomás de Aquino é considerado “comme une émanation directe du plan divin de 
l’univers.” No mesmo sentido Martin Lutero King. “Pour Luther, ainsi qui nous l’avons vu, insertion des 
hommes dans des classes et des métiers découlant de l’ordre historique objectif était devenue l’émanation 
directe de la volonté divine.”  
Diferentemente da visão de Adam Smith identificada com a possibilidade de desenvolvimento em virtude 
da especialização a que conduz e o crescimento quantitativo e qualitativo da produção e do bem-estar 
geral. Apud MAX WEBER, L’étique protestante et l’esprit du capitalisme, pp 193. 
ÉMILE DURKHEIM, De la division du travail social, Livro II (Les causes et les conditions), afirma a 
páginas: «Sans doute, ile ne saurait être question de trouver une formule unique rende compte de tous les 
modalités possibles de la division du travail. Une telle formule n’existe pas. Chaque cas particulier 
dépend de causes particulières qui ne peuvent être déterminées que par un examen spécial… Si l’on fait 
abstraction des formes variées que prend la division du travail suivantes les conditions de temps et de 
lieu, il reste ce fait général qu’elle se développe régulièrement à mesure qu’on avance dans l’histoire.»  
Cfr. ainda MARTINE XIBERRAS, As teorias da exclusão, pp 45-46. 
A moderna divisão de trabalho dá-se a coberto de uma trilogia captável pela era da informação-
comunicação e seu processamento. Ela permite deslocalizar o factor produtivo trabalho para longe das 
fronteiras físicas. É o caso do trabalho electrónico ou trabalho à distância. 
Neste tipo de mercado somente encontram emprego os que possuem formação em ciências de 
computador. Uma nova era de mercados e contratos: os contratos electrónicos, pela sua natureza virtual. 
Um mercado dominado pelas potencias ocidentais que responde apenas a oferta daqueles dotados de 
formação técnica especializada comum a todos os que se lidam com computadores em redes, espalhadas 
por todo o mundo. Em suma, a divisão de trabalho hoje identifica-se com o trabalho de equipas à 
distância. 
Dela decorre o sub-emprego, o auto-emprego ou a precariedade laboral. Os vínculos laborais são muito 
ténues. E os custos sociais são elevados: as alterações no panorama do trabalho e da relação laboral, que 
impõem limite a reivindicação do trabalhador-cibernáutico.  
Partindo das conclusões de Richard Baxter em matéria da divisão de trabalho apontam no sentido de 
“(…), une profession fixe… est ce qu’il y a de meilleur par chacun”, escreve MAX WEBER, L’étique 
protestante et l’esprit du capitalisme, pp 195-196: “Le travail temporaire que le journalier est souvent 
contraint d’accepter représente un état intermédiaire, souvent inévitable, dans tous les cas indésirable.” E 
conclui “La vie de l’homme sans profession fera toujours défaut ce caractère systématique et méthodique 
que réclame, nous l’avons vu, l’ascèse dans le monde.”  
728 Neste mundo, que assim se ergue, onde o comum é a denegação do direito a um trabalho condigno, 
estas multinacionais providenciam infra-estruturas e serviços capazes de albergar a mão-de-obra 
sobejante, garantindo-a alimentos, vestuários e alojamento. A concessão de direitos e direitos de troca 
assume esta particularidade naquelas cidades ou aldeias afectadas pela dureza de uma vida não adaptada 
aos padrões clássicos. Dir-se-ia que a modernidade produziu uma nova configuração da divisão do 
trabalho ao combinar as formas actuais com as formas arcaicas da mesma, misturando a estabilidade com 
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Considerando a localização geográfica junto à costa e a ligação aos mares 
interiores, bem como a qualidade e quantidade de terras aráveis 
disponíveis, uma grande parte da produção, agora em vias diversificação, 
pelo menos relativamente a espécie de frutas, a Guiné-Bissau parece 
particularmente abençoada pelo divino. Esta particularidade de uma 
(quase) auto-produção – e até mesmo de espontaneidade de produção de 
certas culturas e espécies de plantas e frutas – parece afastar a ideia da 
fome (ainda que localizada ou não generalizada) entre as nossas 
populações.  
No entanto, pode-se afirmar, convictamente, a existência de uma má 
nutrição a nível geral das populações, sobretudo pela falta de cultura de 
aproveitamento das potencialidades naturais e pela incapacidade técnica e 
tecnológica de transformação de produtos da terra. A generalização deste 
espectro praticamente em todo o tecido social nacional leva-nos a 
questionar a problemática da fome e pobreza nas nossas famílias.  
 
 
Secção II. A solidariedade das associações e organizações não 
governamentais 
 
A concepção individualista que marcou o ideal liberal está na origem de 
um desconhecimento formal das associações pelo Estado liberal 
oitocentista. O período do liberalismo foi marcado pelo apogeu da 
supremacia individual sobre o colectivo. 
 
O século XIX até à Primeira Guerra Mundial foi rica em experiências de 
cooperação das organizações ou associações públicas729 e privadas730. Era o 

                                                                                                                                               
a instabilidade das relações sociais e económicas. O mesmo acontece no plano jurídico-laboral. Em suma, 
o tradicional ou real combina-se com o virtual. Um novo paradigma de informação-comunicação que faz 
sucumbir os sentimentos de solidariedade e a perda da identidade social, a partir das quais se vislumbra 
uma certa paradoxia entre as gerações anteriores e actuais. 
Recorrendo ao espírito ascético MAX WEBER, L’étique protestante et l’esprit du capitalisme, p 198, 
quando afirma: “De même que la stabilité de la profession, expressément recommandée pour 
l’importance qu’elle revêt du point de vue ascétique, transfigure éthiquement la spécialisation moderne du 
travail [Fcchmenschentum], de la même façon interprétation providentielle des chances de profit 
transfigure l’homme d’affaires.” 
729 Para um desenvolvimento destas organizações vide, entre outras, LUÍS CRUCHO DE ALMEIDA, 
“Organizações internacionais”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa-S. 
Paulo, cols. 906-913; PAOLO BENVENUTI, “Orgazzazioni non governative”, in Enciclopédia del 
Diritto, XXXI, Ordine-Partie, Guiffrè Editore, Italia, 1981, pp 408-427.  
730 As organizações não governamentais remontam, a sua origem, a meados do século XIX, como de resto 
confirmam a criação da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, a 26.10 1863, e de outras organizações 
similares. Na sua origem e transformação estão obras humanitárias, sem distinção de origem ou outras 
subjectividades.  
Para um historial desta organização internacional de cariz humanitária, vide HILDA DE SOUSA, “Cruz 
Vermelha”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, n.º 1, Lisboa/S. Paulo, 1983, cols. 
1422-1426. Ainda LUÍS CRUCHO DE ALMEIDA, “Organizações internacionais”, in Polis, n.º 4, col. 
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período do surgimento e desenvolvimento de formas de cooperação 
internacional, de índole pública e privada, que se situam na linha de 
procura de soluções para os problemas criados pela Revolução Industrial e 
outros acontecimentos que marcaram a história dos povos e Nações. 
No entanto, foi a partir do último século que se intensificou e diversificou 
as mais variadas formas de organizações ou associações internacionais com 
múltiplos fins: humanitários, sociais, económicos, culturais, científicos, 
comerciais, ambientais, sindicais, desportivos, de defesa de direitos 
humanos, de defesa das mulheres e crianças, defesa da paz, … Esta 
variedade institucional e multiplicidade de finalidades prosseguidas não 
toldam as diferentes naturezas jurídicas que as substancializam, nem tão-
pouco os limites territoriais das suas actuações.  
Ensina FREITA DO AMARAL731 que estas categorias traduzem “um 
modo de descentralização funcional do sector público, por transferência de 
poderes próprios deste para a órbita do sector privado ou por autorização da 
concorrência dos particulares com a Administração no desempenho de 
certas tarefas comuns”. Esta ideia, entre nós, encontra expressão no 
Preâmbulo do Decreto n.º 23/1992, que, em relação às ONG’s, justifica-as 
baseada na necessidade de “partilhar as funções de desenvolvimento com 
outros actores sociais, … no quadro de uma complementaridade à acção 
governativa”, assim sendo elas são concebidas como “parceiros de 
desenvolvimento” social.  
Esta ideia intrínseca ao objecto das ONG’s está imanente a sua 
conceptualização como pessoas morais, de direito privado, criadas por 
pessoas físicas, para prosseguirem os fins estatutários, e as suas actividades 
estendem-se para além das fronteiras físicas dos seus Estados de origem, ou 
seja, essas têm alcance internacional.  
A sua importância no contexto da cooperação entre os povos, mormente a 
influência que exerceu no sentido de se “alterar a natureza e o conteúdo da 
comunidade internacional e do respectivo ordenamento jurídico”732, valeu-
lhe o reconhecimento pela Nações Unidas, conforme consta do artigo 
71.º733 da Carta desta Organização. Elas acabam por integrar o espaço de 
intervenção das organizações internacionais, com estatuto jurídico 
internacional734. Dir-se-ia que elas têm capacidade jurídica internacional735. 
                                                                                                                                               
908; JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito Internacional – Do paradigma clássico ao pós-11 de 
Setembro, Coimbra Editora, 2003, pp 199-203; Ainda PAUL REUTER, Instituições Internacionais, p 50. 
731 Curso de Direito Administrativo, Vol. I, p 552. 
732 JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito Internacional, p 200. 
733 Reza este artigo: “O Conselho Económico e Social poderá entrar em entendimentos convenientes para 
a consulta com organizações não governamentais que se ocupam de assunto no âmbito da sua própria 
competência. Tais entendimentos poderão ser feitos com organizações internacionais e, quando for o 
caso, com organizações nacionais, depois de efectuadas consultas com o membro das Nações Unidas 
interessado no caso.” 
734 São disso exemplos a atribuição de estatuto internacional parcial, da qual obtém a qualidade de 
observador internacional, ou ainda o exercício de direitos ou poderes que normalmente cabem na esfera 
jurídica de entidades soberanas ou suas organizações, mormente a participação no poder legislativo, na 
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As organizações não governamentais não se confundem com as 
organizações governamentais, enquanto criação dos Estados, sujeitos de 
direito internacional. E, portanto, estas são dotadas de subjectividade 
pública, de direito (público) nacional ou internacional736. Isso significa que 
o contexto jurídico das associações ou organizações não governamentais é 
diverso, como veremos a seguir. Não cuidaremos, no entanto, de formas 
públicas de cooperação, pelo que restringiremos a nossa abordagem apenas 
as organizações privadas de cooperação.  
No nosso meio, a sua origem deve-se, em parte, a desarticulação do sector 
público empresarial e a sua incapacidade de assegurar a produção de bens e 
serviços indispensáveis às populações e o consequente processo de 
privatizações737, aliado a um deficiente sector público administrativo, de 
um lado; a transformação da elite política e burocrática em elites 
económicas, de outro, e a criação de uma classe de cidadãos que não 
pertencem ou integram nem o sector público, nem o sector privado. Estes 
factos estão na génese do aparecimento das organizações não 
governamentais, nos nossos dias.  
As circunstâncias que rodearam o aparecimento das associações e 
organizações não governamentais, enquadradas no terceiro sector, são 
múltiplas, destacando-se a necessidade de uma maior participação das 
organizações apartidárias e apolíticas no contexto da emergência de um 
novo tipo do Estado e da economia. 
 
As organizações não governamentais denominam-se assim exactamente 
pelo que não são: organizações dependentes do governo ou que o integram. 
Na formulação do artigo 1.º do Decreto n.º 23/1992, de 23 de Março, 
                                                                                                                                               
apresentação e negociação de propostas, sobretudo nas áreas de direitos humanos e de defesa ambiental, 
na integração das delegações governamentais nacionais.  
Vide JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito Internacional, pp 200-201. 
735 Anote-se que, em relação a este aspecto, são incontornáveis os desenvolvimentos jurídicos das 
organizações não governamentais. Tem sido verificado nos últimos tempos que os normativos que delas 
decorrem ultrapassam a capacidade estadual. Exemplos de instituições com esta importância são FIFA, 
UEFA, COI.  
Cfr. JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito Internacional, pp 201-202.  
736 Segundo PAOLO BENVENUTI, “Organizzaczioni non governative”, pp 410-411, “l’espresione 
organizzazioni internazionali non governative si vloue indicare anzi, tradizionalmente, e in questi limiti 
esse verranno qui prese e di considerazione, quella vita associativa e de collaborazione che può sorgere 
fra individui, gruppi di individui o entitá che sono subordinati alla postestá di differenti Stati e per scopi 
che si localiizano nel territorio di diferferenti Stati, vita associativa che non la rogle di funzionamento 
«independenti»”, ma che concretamente dovrà modellarsi secondo le forme giuridiche previste o 
permesse dai diritti degli Stati nell’ambito dei quali nasce o è destinata a svolgersi.”    
A propósito da problemática questão da personalidade jurídica dessas organizações o autor debate o tema 
nas pp 412-413.  
737 Contrariamente aos objectivos das privatizações plasmados na Lei-Quadro das Privatizações, algumas 
empresas públicas objectos de privatizações não chegaram a entrar em laboração e, por conseguinte, os 
bens e serviços antes disponibilizados aos consumidores desapareceram do mercado. E o país para a sua 
aquisição utiliza moedas estrangeiras necessárias a aquisição, entre outras, de bens de investimento. Mais 
do que isso o poder político assiste impávido sem nenhuma reacção para proteger a sociedade e a 
economia em nome de compromissos com as organizações da Bretton Woods? 
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publicado no BO n.º 12, da mesma data, elas são tidas como “pessoas 
colectivas de direito privado, de livre criação, apartidária e com fim não-
lucrativo.” 
Perante esta imprecisão do termo, elas podem expressar substratos jurídicos 
que corporizam um grupo de cidadãos738 que se organiza para defender a 
sociedade, o ambiente, a cultura, a tradição, o costume, a língua; uma 
estrutura mutualista que fornece, por exemplo, serviços de saúde e 
educação; uma empresa ou sociedade que prossegue os fins dos seus 
associados. Enfim, um universo de substratos jurídicos e diferentes fins. 
Assim sendo esta conceptualização não integra as redes sociais informais, 
onde se incluem os grupos de convivência, apoio e protecção social, as 
mandjuandadi e de poupança financeira, a abòta. Estas associações 
voluntárias de cidadãos, unidos por laços de sangue, vizinhança e interesses 
próprios, têm as suas raízes na tradição e não constituem substratos 
jurídicos para efeitos da sua integração no conceito legal.  
 Aqueles substratos jurídicos desenvolvem as suas actividades num claro 
reconhecimento do papel ímpar de principais executores das políticas 
sociais de desenvolvimento em substituição do Estado, que passou a 
exercer o papel de promotor. Este reconhecimento encontra a sua expressão 
no Preâmbulo do Decreto n.º 23/1992. Para isso a necessidade de uma 
estrutura de coordenação de todas as ONG’s, reunidas numa plataforma de 
coordenação para o efeito criada739. 
De uma forma geral, as organizações não governamentais enquadram 
diferentes qualificações associativas civis, de carácter humanitário ou 
assistencial, de promoção de desenvolvimento e integração social, e de 
defesa da cidadania e participação activa nos centros de decisão, de um 
                                                 
738 Daí o seu enquadramento sistemático, a nível constitucional, entre nós, de entre as matérias integrantes 
do Capítulo II (Dos direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais), artigo 55.º CRGB.  
Nestes termos, podemos dizer com JJ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4ª Edição Revista, Coimbra Editora, 2007, p 644, a propósito da 
anotação ao artigo 46.º CRP, que o direito de associação tem um “(…) carácter duplo, pois, ao lado da 
dimensão subjectiva individual (os titulares do direito de associação), existe uma dimensão colectiva, 
legitimadora do reconhecimento de direitos fundamentais de grupo à associação em si mesma e não aos 
particulares que a formam (desde logo, o direito a garantir a sua própria existência e actividade).” Itálicos 
no original. 
739 Até à data uma única plataforma das ONG’s foi oficialmente criada: a SOLIDAMI Instituto Nacional 
de Coordenação da Ajuda Não-Governamental, criado pelo Decreto n.º 49, de 30 de Dezembro, publicado 
em Suplemento ao BO n.º 52, da mesma data, exerceu as suas actividades de coordenação entre 1992-
1999. 
O conflito militar iniciado a 7 de Junho paralisou as actividades dessa organização. A necessidade de 
conceder apoio e canalizar as ajudas humanitárias para as populações fez surgir uma entidade de facto, a 
Célula das ONG’s, que seria transformada na PLACON–GB (Plataforma de concertação das ONG 
nacionais e estrangeiras na Guiné-Bissau). Pensa-se que esta não tem existência legal?!  
Para além da sua actuação no campo social, esta intervém, igualmente, no campo mais amplo da 
cidadania e do reforço da democracia, mormente a participação na tomada das decisões.  
A nível da auto-coordenação foi criada, transitoriamente, o FONG (Fórum das ONG’s da Guiné-Bissau), 
com o fim do conflito político-militar deflagrado no ano de 1998/1999.  
Um historial sobre as origens e actividades da PLACON-GB encontra-se em 1.º ENCONTRO DE 
PLATAFORMAS ONG DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, pp 127-137. 
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lado; a tentativa de substituição do Estado como agente económico 
produtor de bens e serviços, de outro. Isso acontece porque elas 
manifestam, numa outra leitura, a desconfiança nos políticos e 
governantes740, sem vontade política e/ou recursos financeiros para 
atenderem as necessidades das populações. Nestes termos, elas corporizam 
uma nova forma de relação entre o Estado, a sociedade e a economia.  
Assim sendo, elas contribuem para a organização e estruturação dos 
movimentos sociais e responsabilizam-se das transferências dos recursos 
conseguidos junto das organizações internacionais. Ou seja a posição 
intermédia que ocupam entre os movimentos dos cidadãos e o Estado 
confere-lhes a capacidade de mobilização de financiamentos (estrangeiros) 
para a manutenção destes mesmos movimentos. E, assim, sob um outro 
prisma, estas organizações encontram nas suas actividades uma forma de 
reconversão de quadros e de reprodução de muitos vícios burocráticos741. 
Outra leitura deve ser feita relativamente a estas organizações… Os mais 
diversificados problemas sociais que afrontam a humanidade constituem 
verdadeiras incapacidades reveladas pelo mercado e Estado e sugerem uma 
nova abordagem e entrada em cena de actores com filosofias, fins e 
motivações diferentes dos destas tradicionais entidades. Estamos a pensar 
nas instituições que se situam a “meio-caminho entre o Estado e o 
mercado”742, consubstanciando substratos sociais diversos, e dotados de 
objectivos primariamente sociais, ou seja sem fins lucrativos. Trata-se de 
fenómenos sociais recentes, entre nós. Numa dimensão abrangente à escala 
mundial, estes encontram a sua origem logo a seguir a Revolução 

                                                 
740 O profundo descompasso dos pensamentos e das retóricas dos políticos e governantes com a realidade 
traduz-se num modelo de gestão social, hoje, dominante que tem contado com a vantagem da auto-
subsistência no seio da família guineense. Com isso a desvalorização das acções governativas pelas 
populaçoes, sem quaisquer juízos de qualidade das decisões públicas ou falta delas. O mesmo é dizer que 
se formou, na consciência nacional, uma atitude de desresponsabilização política e social, que esconde o 
perigo de perda da legitimidade democrática ou de comportamentos espontâneos. O momento actual da 
história guineense parece situar-se entre o extremo da tolerância e conformismo e a rejeição total e 
menosprezo da actividade política.  
741 Note-se que, geralmente, os quadros de administração destas organizações foram, na sua maioria, altos 
funcionários públicos, que se desvincularam, juridicamente, da Administração Pública, para criarem 
organizações, mais ou menos estáveis, com regras de funcionamento e objectivos determinados.  
As suas administrações são tendencialmente profissionalizadas. Vide o artigo 11.º do Decreto n.º 
23/1992, que prevê a existência de um Conselho de Administração, a par da Assembleia Geral e Conselho 
Fiscal, cada um com o seu respectivo Presidente.    
742 ANA PAULA SANTOS QUELHAS, A refundação do papel do Estado nas políticas sociais (A 
alternativa do movimento mutualista), Dissertação de Mestrado em Sociologia As Sociedades Nacionais 
perante os Processos de Globalização da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
Almedina, 2001, p 19.  
As instituições que integram o terceiro sector incluem no seu seio uma realidade multifacetada dominada 
por organizações autónomas de cidadãos que se situam entre o Estado e o mercado. Na década de 70 
surgiu como uma alternativa à nacionalização e estatização da economia. Esta que, no dizer do legislador 
constitucional, esteve, entre outras, “na génese do golpe de Estado de 1980.” Cfr. o Preâmbulo da 
primonata versão da CRGB 1984.   
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Industrial743-744, independentemente da limitação da sua actuação a um 
território nacional ou aos territórios correspondentes a vários Estados 
nacionais. 
Para além deste aspecto espacial, as associações e organizações não 
governamentais, isto é, aquelas que, em síntese, podem ser caracterizadas 
de voluntária e subtraídas de tutela política, actuando sem motivações 
lucrativas, constituem, hoje, uma manifestação de um poder de persuasão 
sobre as entidades infra nacionais, nacionais e supranacionais. Este facto 
faz com que elas se situam, também, nos centros de decisão, uma conquista 
meritória, que as eleva a um patamar a nível dos Estados e dos mercados, 
considerados actores que buscam a melhor forma de satisfação das 
necessidades das colectividades locais, nacionais e internacionais.   
Os tempos em que os Governos dos Estados actuavam de forma isolada, 
para assegurar, numa base local, a satisfação das necessidades dos seus 
cidadãos, mormente em matéria de segurança ou da saúde pública, sem a 
cooperação de outros Estados, já lá vão. Esta constatação justifica-se ainda 
mais quando se trata de Estados com limitados recursos económicos e 
financeiros, por isso mesmo ausentes em matéria de satisfação das 
necessidades da colectividade, débeis em termos institucionais, sem 
capacidade de influenciar os centros de decisão global. 
A cooperação entre os governos e a colaboração destes com as associações 
e organizações não governamentais dominam, hoje, o panorama nacional e 
internacional, sobretudo quando os recursos são escassos para fazer face à 
dimensão catastrófica de muitos males que vem sacudindo os Estados 
nacionais. 
 
Em matéria de substratos jurídicos745 contam-se as associações privadas e 
as organizações não governamentais ou organizações da sociedade civil. 

                                                 
743 Numa abordagem mais lata em que se compreendem as cooperativas e associações mutualistas – a par 
das organizações não governamentais – o surgimento do terceiro sector está ligado às vicissitudes da 
Revolução Industrial.  
Vide a resenha histórica em ANA PAULA SANTOS QUELHAS, A refundação do papel do Estado .., pp 
20-21.  
744 A origem etimológica da palavra grega civis “civil” equivalente a cidadãos conduz-nos a teorização 
dos filósofos LOCKE e ROUSSEAU sobre o estatuto e o papel do cidadão. Sobre o assunto e a sua 
evolução em função das sociedades, vide FAFALI KOUDAWO “Sociedade civil e transição pluralista na 
Guiné-Bissau, 1991-1996”, in Pluralismo político na Guiné-Bissau, Uma transição em curso, 
Coordenação de Fafali Koudawo e Peter Karibe Mendy, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, 
Outubro 1996, pp 69 e ss.  
Sobre a relação do Estado com a sociedade civil vide, entre outros, BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS, Pela mão de Alice, Capítulo 5: O Estado e os modos de produção de poder social, pp 103-118. 
745 O problema que se coloca está fundamentalmente direccionado à regulação da personalidade jurídica 
das pessoas morais ou colectivas de direito privado (excluindo obviamente as de direito público, regidas 
por leis especiais). O Capítulo II (Pessoas Colectivas) do CC, artigo 157.º (Campo de aplicação) reza: “As 
disposições do presente capítulo são aplicáveis às associações que não tenham por fim o lucro económico 
dos associados, às fundações de interesse social, e ainda às sociedades, quando a analogia das situações o 
justifique.” (Negrito nosso). Em consequência deste preceito, na nossa ordem jurídica, estes são os 
substratos que corporizam as associações civis.  
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Estas têm em comum uma actuação voluntária e desinteressada e marcam 
uma forma diferente de materialização das necessidades de um conjunto de 
indivíduos ou de uma população nacional ou local. Sem contar com a 
natureza apolítica e apartidária, isto é a autonomia e independência em 
relação aos governos e partidos políticos. 
Em termos conceptuais, entre nós, as organizações não governamentais são 
consideradas são “organizações voluntárias que têm por objectivo 
contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades locais e 
a promoção da participação destas no desenvolvimento sócio-económico 
do país”, conforme o n.º 2, artigo 2.º do Decreto n.º 23/1992. 
 
A disciplina jurídica746 onde se pode retirar o enquadramento legal das 
categorias que compõem as associações ou organizações da sociedade civil 
contempla um universo de pessoas colectivas de direito privado, com 
substrato de natureza associativa: grupo de indivíduos que se organizam em 
torno de um projecto comum em prol da colectividade, sem fins lucrativos, 
que a doutrina mais avisada denomina de instituições particulares de 
interesse público747. 
 
Pela Lei Fundamental a constituição de associações constitui um direito 
dos cidadãos como manda o artigo 55.º748 (donde a liberdade de criação das 
ONG’s como determinado no artigo 1.º do Decreto n.º 23/1992), sem se 
carecer de nenhum acto de poder político-administrativo que a confere 

                                                                                                                                               
No artigo seguinte, 158.º CC, está consagrado que: “1. As associações adquirem personalidade jurídica 
pelo reconhecimento.” E “2. O reconhecimento é individual e da competência do Governo, ou do seu 
representante no distrito quando a actividade da associação ou fundação deva confirmar-se na área dessa 
circunscrição territorial.”  
Vide sobre as questões em torno desta temática MARCELO CAETANO, Estudos de Direito 
Administrativo, Colecção Jurídica Portuguesa, Edições Ática, Lisboa, 1974, pp 365-390.  
Para efeitos de liberdade sindical (dos trabalhadores e empregadores, associações de empregadores), a 
aquisição da personalidade jurídica depende unicamente da escritura pública e envio da certidão ao 
Ministério da Função Pública e Trabalho para efeitos de depósito (artigo 17.º) da Lei da Liberdade 
Sindical, LLS, aprovada pela Lei n.º 8/1991, Supl. ao BO n.º 39, de 3 de Outubro.   
746 Vem regulada no já referenciado Decreto n.º 23/1992, de 23 de Março, publicado no BO n.º 12, da 
mesma data.  
747 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. I, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1991, pp 549 e ss. Em relação às associações ou entidades privadas que prosseguem “tarefas de 
interesse geral, numa base voluntária e altruísta...idênticas… Administração Pública...” o autor fala na 
“coexistência colaborante entre actividades públicas e privadas” (p 551). 
748 Reza este artigo: “1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 
autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os 
respectivos fins não sejam contrários à lei. 
2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas não 
podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas actividades senão nos casos previstos na lei e 
mediante decisão judicial. 
3. Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem 
organizações que promovam o racismo e o tribalismo.”  
Este artigo copia fielmente o artigo 46.º CRP, excepto o seu n.º 3 (“Ninguém pode ser obrigado a fazer 
parte de uma associação nem coagido por qualquer meio a permanecer nela”), como previsto na Lei 
Constitucional n.º 1/1997, de 20 de Setembro, publicada no DR, I Série-A, da mesma data. 
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personalidade jurídica, tal como se verificava na senda da primonata versão 
da Constituição (artigo 44.º) que remetia para a lei.  
A ausência de intermediação legal leva a pensar que na nossa ordem 
jurídica a liberdade de associação (ou melhor de constituição de 
associação) dispensa qualquer autorização. Sendo um direito de exercício 
não individual, mas através de um grupo de indivíduos. Dir-se-ia que se 
trata de uma liberdade específica das pessoas morais, constituídas para 
permitir, em comum, a prossecução de objectivos e fins estatutários, 
subordinada à existência legal na mesma ordem749.     
Em relação às organizações não governamentais, uma outra categoria em 
que se manifesta o carácter apolítico da organização dos cidadãos, as 
associações privadas, enquanto instituições privadas de solidariedade 
social, configuram uma forma de intervenção da sociedade civil, nos 
domínios sócio-familiar e de prevenção social, “sem discriminação do tipo 
étnico, político, racial, religioso ou de sexo”. Trata-se um comando 
imperativo, constante do artigo 4.º do Decreto n.º 23/1992, dirigido às 
mesmas. 
 
As organizações não governamentais ou da sociedade civil consubstanciam 
um movimento social em plena expansão e são caracterizadas pela sua 
diversidade e pretensões apolíticas, logo destituídas de ambições e de lutas 
de conquista do poder político. Elas equivalem a um domínio de 
intervenção de organizações, mais ou menos organizadas e estruturadas, 
onde os cidadãos concebem formas alternativas de actuação que não se 
confundem com o Estado ou poder político. Assim sendo, nelas podemos 
encontrar múltiplas formas de manifestações voluntárias de estruturas e 
iniciativas, carecidas ou não de substratos institucionalizados, englobando 
quer manifestações sociais, quer culturais, quer ainda ambas. 
Essas organizações configuram um universo caracterizado pela ideia de 
voluntariedade, independência e ausência de tutela pública, actuando em 
áreas cujas fronteiras não são mais delimitadas em relação ao político e à 
governação. Atendendo a forma de actuação mais próxima (a nível 
nacional ou local), de/e para a sociedade, elas ganham suma importância na 
procura de alternativas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das 
populações alvo das suas intervenções. 
Sobretudo num país em que a ausência do Estado é uma realidade 
indesmentível e a capacidade de alteração dos processos de regulação 

                                                 
749 Isso não se confunde com a dependência ou não da autorização para a constituição da entidade moral. 
O que tem subjacente é a ideia do reconhecimento de jure da sua personalidade jurídica 
independentemente das entidades físicas que exprimem a sua vontade.  
Sobre a necessidade ou dispensa deste acto, entre nós, vide EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de direito, 
pp 348-351. Na doutrina portuguesa, entre outros, JORGE MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, Vol, IV, pp 414-425; JJ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Artigos 46.º, Vol. 1, p 645. 
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alternativos destas organizações tende a afirmar-se, como resultado de 
alterações políticas, sociais, económicas e culturais, ganha campo de 
actuação e intervenção de agentes, motivadas pelo espírito de voluntariado, 
que promove o benefício da sociedade em geral. 
De uma forma geral, a partir dos finais dos anos 80, as organizações não 
governamentais começaram a ganhar notoriedade, entre nós, devido à 
incapacidade do Estado750 nos domínios da sua actuação em geral. Assim, o 
surgimento destas organizações deve ser interpretado, em certa medida, 
como verdadeiro falhanço das políticas públicas e, nessa conformidade, a 
eleição do seu campo de actuação, marcado por espírito um voluntarista e 
desinteressado, junto das populações (conforme o artigo 2.º do Decreto n.º 
23/1992).  
A ocupação por essas organizações dos espaços tradicionais do Estado 
permite constatar, hoje, de um modo geral, alguma melhoria na qualidade 
de vida das nossas populações, expressa não somente na prestação de 
cuidados de saúde, mas também na formação/protecção de mulheres, 
crianças, jovens e velhos.  
A definição legal (n.º 1) das organizações não governamentais engloba as 
entidades e actividades independentemente da sua integração no sector 
formal ou informal. Ou seja, esta definição não atende a nenhum critério 
que não seja a natureza jurídica da pessoa colectiva, a liberdade da criação, 
o carácter apartidário e a finalidade não lucrativa e o espírito voluntário, 
constante do n.º 2, todos do artigo 2.º do Decreto n.º 23/1992. Uma tal 
abrangência corre o risco de incluir no mesmo substrato jurídico realidades 
diferentes, sem afinidades. Vejam-se as cooperativas, as fundações e as 
associações, de um lado; as associações e seitas religiosas, de outro.          
      
Os diferentes campos de intervenção desde a ajuda às mães e crianças até 
ao financiamento e construção de escolas, passando pela contratação e 
encargo com os professores de ensino básico unificado, estas organizações 
constituem uma forma alternativa de prossecução das funções que 
tradicionalmente pertencem ao Estado. Assim, a multiplicação dessas 
organizações, nas diferentes áreas de intervenção, por vezes em 
sobreposição. Devido a esta circunstância, apontam-se alguns exemplos 
dessas intervenções diversificadas e desinteressadas, em benefício da 
cidadania e participação activas dos cidadãos e da democracia.  
Contam-se, entre outras, no plano das organizações/associações de direito 
nacional, a Associação Guineense de Bem-Estar Familiar, AGBEF, que 
actua no domínio da saúde e planeamento familiar; a TININGUENA, com 
                                                 
750 Essa incapacidade é transversal a todos os sectores da vida social. Uma das suas manifestações, em 
termos político-governativos, encontra-se em FAFALI KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, p 
267: “De novo, esta demissão foi um acontecimento inédito que resultou numa exibição crua da 
incapacidade, doravante confirmada, dos actores políticos em fazer funcionar as vias informais bem 
conhecidas de resolução de conflitos.” 
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actuação mais direccionada ao ambiente e natureza; a Associação 
Guineense de Estudos e Alternativas, ALTERNAG, cuja intervenção se 
centra na vertente do desenvolvimento nacional, promovendo, 
nomeadamente os estudos e reflexões nos domínios sócio-cultural, 
ambiental e ecológico e o apoio às populações, na criação de melhores 
condições de vida. 
No plano das organizações de direito internacional avulta-se a Ajuda ao 
Desenvolvimento de Povo para Povo, ADPP, que congrega voluntários, 
que actuam junto das comunidades locais nos vários domínios; a SOS 
Criança, uma organização não governamental que tem vindo a desenvolver 
actividades no domínio da criação de estruturas de acolhimento, apoio, 
formação e inserção das crianças órfãs, através de aldeias infantis751.  
 
Se bem compreendidos a forma de organização, estruturação, actuação e o 
móbil dos substratos jurídicos que corporizam as organizações da 
sociedade civil, por tudo quanto ficou expressa, estas revelam uma 
incompatibilidade com os projectos de sociedade (e da economia) clássica 
e do colonialismo português. Igualmente, numa primeira fase, o mesmo se 
diga em relação ao tipo de sociedade pensado pelo movimento que 
conduziu a luta de libertação nacional e independência política do país, ou 
ainda, na actualidade, com o neo-liberalismo em voga.  
A democracia interna que caracteriza essas organizações não encontra 
paralelo nestes tipos de sociedades, porque discriminam, economicamente, 
os desapossados e indigentes; porque recusam a intervenção de 
movimentos sociais que não integram as suas estruturas ou não se 
encontram sob os seus comandos e controlos; porque discriminam ou 
recusam a participação de determinada falange da população, com a qual 
não se identifica; porque o seu móbil está em conseguir lucros e dominar as 
esferas de decisão política e económica, subjugando todas as alternativas, 
cujas propostas assentam no direito à diferença social, económica, cultural, 
linguística e religiosa. 
A forma de produção de bens e serviços das organizações da sociedade 
civil não são dominadas pelas regras de mercado e obtenção de lucros para 
os seus membros. A ideia da solidariedade nelas presente é uma 
característica específica e própria que as diferencie das sociedades 
comerciais, sobretudo as dominadas por resultados económicos a distribuir 
pela participação social, expressa em capital. 
Assim se contrapõe a ideia do capital humano, de base voluntária e 
desinteressada, assente na solidariedade e inter-ajuda, própria das 
associações e organizações da sociedade civil, e a ideia do capital material, 

                                                 
751 Existem actualmente três aldeias distribuídas pela capital Bissau, Canchungo e Gabú, com níveis de 
ensino pré-escolar, primário e secundário. Aquela primeira está a desenvolver um projecto de ensino 
técnico-profissional, concluída a fase de edificação de infra-estruturas.  
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criado por coordenação dos factores de produção capitalista, sempre 
interessado na captação de mais-valia para cimentar a base produtiva das 
sociedades comerciais típicas do capitalismo liberal e neo-liberal. 
Considerando o ideal liberal que dirige a economia capitalista a 
solidariedade entre os indivíduos nestas sociedades é reduzida, 
insignificante ou mesmo inexistente. Porque nelas as instituições sociais 
são comandadas pelo ideal do homo oeconomicus, de raiz individualista, 
que se preocupa apenas com a satisfação das suas necessidades e a 
realização do seu bem-estar. Deste ponto de vista não impera o espírito de 
solidariedade e inter-ajuda dos indivíduos e das instituições nas sociedades 
tradicionais. 
A expressão do voto monetário no mercado (de tipo concorrencial) é uma 
conquista do capitalismo liberal. Este traduz a ideia da satisfação das 
necessidades individuais intrinsecamente dependente das aptidões físicas e 
qualidades, qualificações e competências técnicas e adequação para o 
mercado de emprego. Noutras palavras o mercado afigura-se uma forma 
mais adequada de afectação de recursos e de devolução de rendimentos. 
Deriva deste facto que os que não se adaptam às condições normais do seu 
funcionamento arriscam-se a sucumbir pela fome, miséria, doença,... como 
se depreende do darwinismo752: a luta natural pela sobrevivência, contanto 
que cada um dos sujeitos económicos provê melhor a satisfação das suas 
necessidades individualmente consideradas. Não se pode falar da 
solidariedade dos mais aptos e capazes para com os inaptos e incapazes de 
prover o seu sustento. 
 
Num outro prisma, completamente diferente, o voto político é a expressão 
de um tipo de mercado, o político, e de uma sociedade, cujas preocupações 
diferem do das sociedades liberais. Esta sociedade propugna pela ideia da 
justiça social e da solidariedade individual e institucional. Uma das suas 
características primordiais está na regulação social, um constrangimento ao 
mercado sem limite, injusto e ineficiente, apesar das limitações que este 
tipo de mercado, igualmente, apresenta à semelhança do mercado 
(económico) concorrencial. 

                                                 
752 Derivado da teoria proposta pelo naturalista britânico CHARLES ROBERT DARWIN, A Origem das 
Espécies Por Meio de Selecção Natural ou a Preservação das Variedades Favorecidas na Luta pela Vida, 
Prefácio de Michael Ruse, Tradução de Vítor Guerreiro, Guimarães Editores, Lisboa, 2009, famoso por 
convencer a comunidade científica, do seu tempo, da ocorrência da evolução, muito por influência da 
obra pioneira de Malthus sobre a população. Desta decorre a sua teoria explicativa da selecção natural, 
um reconhecimento da luta pela existência num mundo dominado pela grande concorrência entre os 
sujeitos económicos pelo domínio dos bens económicos escassos. Com efeito, nessa luta, pensa-se que os 
mais aptos sobrevivem e os mais fracos tendem a sucumbir-se perante as suas próprias incapacidades 
naturais.   
Esta teoria pretende explicar o progresso científico e tecnológico. Como também a dominação, a 
colonização, o domínio de uma raça sobre outra, eventualmente o domínio do sexo masculino sobre o 
sexo feminino, … Ela encera, também, um certo sentido liberal da sociedade e da economia.  
Vide JOSEPH A. SCHUMPETER, History of economic analysis, pp 435-436, 964. 
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A satisfação das necessidades dos indivíduos e da colectividade, como se 
disse supra, expressa-se, em síntese, tanto por via do voto monetário como 
por via do voto político. Este último assume importância e destaque, 
naquelas situações carecedoras de enquadramento e de realização das 
necessidades sentidas colectivamente, sobretudo por pessoas que não são 
aptas a uma luta feroz e fratricida, que domina o espírito do homo 
oeconomicus movido apenas e só pela racionalidade económica diferente 
da racionalidade comunitária, impregnada no espírito do homem 
africano753.  
Em suma, a solidariedade das associações e organizações não 
governamentais enquadram uma atitude consciente do dever de satisfação 
das necessidades que não rejeitando o mercado, contudo, conjuga as suas 
virtudes com as da política. Esta conclusão chama à colação um princípio 
estruturante da organização económica guineense: o princípio da 
complementaridade entre a economia e a política previsto no artigo 12.º, 
n.º 2, CRGB. 
Por este princípio retém-se dois centros de afectação de recursos e de 
devolução de rendimentos: a economia e a política, que se apresentam 
complementares e não se substituem ou excluem. Nisso se traduz o 
princípio da complementaridade entre a economia e a política e não o da 
sua substituibilidade. Se, na sua pureza, aquele centro – como é o caso do 
mercado concorrencial, onde actuam livremente os sujeitos económicos, na 
perspectiva de satisfazer o seu interesse e obter o ganho – exclui a 
solidariedade privada e pública, em virtude do egoísmo do homo 
oeconomicus que actua livre e espontaneamente no mercado, sem tutela 
pública; este centro pauta a sua decisão pela justiça e igualdade, remetendo 
para os políticos as questões sociais não atendíveis pelo mercado 
concorrencial754. 

                                                 
753 Nas sociedades dominadas pela ideia da liberdade, esta é limitada apenas quando está em causa o bem 
de todos, o interesse geral, termo por vezes carregado de imprecisão, como ensina F. A. HAYEK, Law, 
Legislation and liberty, A new statement of the liberal principles of justice and political economy, Vol. II, 
The mirage of social justice, p 1:  “It is one the axioms of the tradition of freedom that coercion of 
individuals is permissible only where it is necessary in the service of general welfare or the public good. 
Yet though it is clear that the stress on the general or common or public character of the legitimate 
objectives of governmental power is directed against its use in the service of particular interests, the 
vagueness of the different terms which have been employed has med is possible to declare almost any 
interest a general interest and to make large numbers serve purpose in which they are not in the least 
interest.”  
Sobre a definição do interesse geral e bens colectivos, vide o autor e obra, pp 6-8. Ainda do mesmo autor, 
Law, Legislation and liberty, Vol. III, The political order of a free people, pp 43-46. 
Sobre a racionalidade do homem africano e a racionalidade do “homo oeconomicus” vide alguns aspectos 
em CARLA MARIA LARANJEIRA, Enquadramento económico e social da África Sub-saariana numa 
economia mundial?”, in AFRICANA n.º 22, pp 112-116. 
754 Nessa situação faz sentido apelar a presença do Estado-Providência, um sinal de justiça social. Vide 
neste sentido RAMESH MISHRA, O Estado-Providência na sociedade capitalista, p 111: “Entretanto, 
contudo, persiste, o problema da justiça social e é aí que surgem a defesa e melhoria do Estado-
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As decisões públicas quanto à provisão e ao financiamento dos bens 
colectivos configuram, assim, uma combinação de critérios de mercado e 
da política. Nelas não há excluído. Todos encontram satisfação. Sem 
embargo desta conclusão (formal) está longe de constituir realidade prática 
a aplicação deste princípio. Isso porque os constrangimentos, 
nomeadamente políticos (e militares) e económicos, evidenciam fortes 
limitações à solidariedade pública, num país em que as pessoas mal 
ganham para os seus próprio sustento e dos seus, sem prejuízo da natural 
propensão para ajudar o próximo, mesmo que seja de diferente origem, 
raça, cor da pele, religião, estrato social,... 
 
Ora, se as associações e organizações não governamentais nacionais 
sentem-se limitadas na sua capacidade intrínseca de partilhar com os mais 
necessitados, e se elas mesmas visam, nas suas actuações, colmatar as 
lacunas na realização das tarefas que normalmente são incumbidas ao 
Estado/entidades públicas similares, ou seja, se a solidariedade das 
entidades privadas nacionais são também insuficientes (tal como a 
solidariedade das entidades públicas nacionais, que visam suprir 
incapacidades) para cobrir todas as necessidades da colectividade nacional 
e local, facilmente se compreende a importância e o lugar que ocupa a 
solidariedade das organizações não governamentais internacionais. 
São estas que, presentemente, financiam, significativamente, o conjunto 
das acções destinadas às populações mais atingidas pela pobreza e atraso 
do desenvolvimento em geral. A solidariedade destas organizações não 
assenta em nenhum laço de consanguinidade ou de nenhuma limitação 
individual. Ela assenta na partilha de riscos, num mundo globalizado755, 
porquanto à interdependência que dele deriva significa, também, a 
vulnerabilidade, requerendo, portanto, uma melhor gestão a nível global756-
757. 
                                                                                                                                               
Providência, isto é, o empenhamento institucionalizado por um mínimo nacional para todos e a sua gestão 
mais equitativa e eficaz.” 
755 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, p.  
Sobre estas organizações, no plano internacional vide JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and 
religion, pp 322-323, 342, 348-349. 
756 GORDON SMITH, “Governação na ausência de governos”, p 42. Nesta, o autor apresenta o exemplo 
de acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos de América, para demonstrar que a 
interdependência e vulnerabilidade dos Estados desmente a suficiência dos mesmos na resolução dos 
“problemas por conta própria.” Um feliz exemplo da interdependência entre “kosta” e “bariga” como 
temos vindo a demonstrar.       
757 Esta partilha de riscos na sociedade global motivou a concertação entre os Estados quanto à procura de 
formas de cooperação que os minimizem ou eliminem. As convenções sobre matérias que interessam os 
Estados e seus cidadãos expressam a importância da cooperação internacional no combate a certos 
comportamentos. Exemplos são a aprovação e ratificação pela Resolução n.º 9/2004 da Convenção da 
Organização da Unidade Africana sobre a prevenção e luta contra o terrorismo; pela Resolução n.º 
10/2004 da Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional e pela 
Resolução n.º 11/2004 do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade 
organizada transnacional relativo à prevenção, à repressão e à punição do tráfico de pessoas, em especial 
de mulheres e crianças, publicadas em Suplemento ao BO n.º 20, de 17 de Maio de 2005. Vide as suas 
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Não obstante as acções desenvolvidas pelas associações e organizações não 
governamentais junto da população alvo e da capacidade de mobilização 
que elas emprestam à cidadania e o seu exercício questionam-se as suas 
legitimidade758 e responsabilidade, enquanto substratos jurídicos, dotados 
de “poder fora da esfera dos Governos” e a importância do papel destas 
organizações manifesta-se no “desenvolvimento de valores e no 
estabelecimento de normas”759 – como sejam a luta pela transparência na 
governação e o combate à corrupção, bem como, em consequência, a 
persuasão as instituições de financiamento do desenvolvimento para a 
tomada de medidas apropriadas contra os países de fraca classificação nos 
índices de avaliação dos seus desempenhos – o que desmente a natureza 
meramente social das mesmas 
Parece inquestionável que o exercício de poderes anda associado à questão 
da provisão e financiamento de bens e serviços públicos necessários à 
colectividade local e nacional, sobretudo. Outrossim, não se afigura 
nenhuma certeza que este poder e esta função sejam da competência 
                                                                                                                                               
promulgações por Decretos Presidenciais (e respectivas Cartas de Ratificações) n.ºs 11-A/2007, 13/2007 e 
14/2007, respectivamente, publicados no BO n.º 33, de 13 de Agosto de 2007.  
De igual modo e na mesma esteira, a aprovação e ratificação pela Resolução n.º 2/2005 da Convenção 
sobre o direito relativo à utilização dos cursos de água para fins diversos dos de navegação; pela 
Resolução n.º 3/2005 da Convenção sobre protecção e utilização dos cursos de água transfronteiriços e 
lagos internacionais; Resolução n.º 4/2005 da Convenção para a protecção de meio marinho no nordeste 
do Atlântico (OSPAR) e seus Anexo I sobre a prevenção e o combate à poluição de origem telúrica, 
Anexo II sobre a prevenção e o combate à poluição causada por operações de imersão ou de incineração, 
Anexo III sobre a prevenção e o combate à poluição proveniente de fontes off shorer, Anexo IV sobre a 
avaliação da qualidade do meio ambiente marinho e seus Apêndices n.º 1 [Critérios de definição das 
práticas e técnicas referidas no parágrafo 3, b) e i) do artigo 2.º da Convenção] e n.º 2 (Critérios referidos 
no parágrafo 2 do artigo 1.º do Anexo I e no parágrafo 2 do artigo 2.º do Anexo III); Resolução n.º 6/2005 
da Convenção sobre a protecção da camada de ozono; Resolução n.º 7/2005 do Protocolo de Montreal 
sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono; Resolução n.º 8/2005 do Protocolo de 
Montreal sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono – Emendas de Londres; Resolução n.º 
9/2005 do Protocolo de Montreal sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono – Emendas de 
Copenhaga; Resolução n.º 11/2005 da Emenda ao Protocolo de Montreal adoptada pela nona reunião das 
partes (Montreal, 15-17 Setembro 1997); Resolução n.º 12/2005 da Convenção sobre poluição 
atmosférica transfronteiriça a longa distância; Resolução n.º 13/2005 da Protocolo EMEP: Programa de 
vigilância da poluição atmosférica a longa distância; Resolução n.º 14/2005 do Protocolo de Quioto; 
Resolução n.º 15/2005 da Convenção sobre zonas húmidas de importância internacional especialmente 
como habitat de aves aquáticas (RAMSAR); Resolução n.º 16/2005 do Protocolo de 1982 à Convenção 
de RAMSAR; Resolução n.º 17/2005 da Convenção sobre comércio internacional de espécies da fauna e 
flora selvagem ameaçadas de extinção (CITES); Resolução n.º 18/2005 das Emendas de 1983 à 
Convenção de CITES; Resolução n.º 19/2005 da Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos 
persistentes; Resolução n.º 20/2005 da Convenção de Roterdão sobre o procedimento de consentimento 
prévio informado para o comércio internacional de certas substâncias químicas e agronómicos perigosos; 
Resolução n.º 21/2005 da Convenção que cria a União Internacional para a Conservação da Natureza e 
dos seus Recursos (UICN/IUCN) todos publicados no BO n.º 21, de 23 de Maio de 2005.     
758 PHILIPPE C. SCHMITTER, “O que há para legitimar na União Europeia e como poderá isso ser 
feito?”, in Cidadania e novo poderes numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações 
Dom Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002, p 65, apresenta uma reflexão sobre a 
legitimidade e conclui que a “literatura, convenientemente, assume a suposição liberal de que os únicos 
juízos da legitimidade serão seres humanos individuais. Isso permite depositar uma grande confiança em 
noções de socialização da família, de «sentimento moral» e de responsabilidade pessoal como fontes de 
normas e como mecanismos para a sua execução.” 
759 GORDON SMITH, “Governação na ausência de governos”, pp 48 e 52, respectivamente. 
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exclusiva dos governos. Dito por outras palavras, existem outros actores 
não estatais no processo. Existem outras formas institucionais de 
cooperação com os governos nacionais no exercício da governação. Pelo 
que a configuração do exercício do poder se apresenta algo difusa, 
repartido entre os actores estatais e actores não estatais (indivíduos ou 
colectividades), ambos com legitimidades, sem embargo de a autoridade 
dos governos resultar do sufrágio universal e democrático, enquanto a 
destes “variar de acordo com as organizações e os assuntos.”760    
As organizações não governamentais surgiram como resposta a 
revindicação de direitos contra o regime centralizador e monopolista do 
partido único no poder. Nos anos setenta e oitenta, e inclusive, no início 
dos anos noventa os cidadãos não eram autorizados a pronunciarem sobre 
os assuntos de interesses público. Era uma situação idêntica a vivida no 
passado colonial, não muito distante. 
Tal como a ditadura do governo salazarista, a ditadura dos governos do 
partido-único-Estado nunca admitiram actuações autónomas e 
independentes dos cidadãos. Lembre-se que as manifestações de 
resistências às ditaduras foram sempre incorporadas pelos diversos grupos 
de mandjuandadi, uma das expressões da sociedade civil, ainda que não 
formal. Estas clamavam pela concessão da autonomia e independência face 
aos poderes instituídos. 
 
Se o aparecimento das ONG’s deve-se a forma negligenciada como o 
Estado trata as questões sociais compreende-se que elas sejam por ele 
financiadas761 ou subsidiadas, para prosseguirem as acções junto das 
populações. A tentativa de colmatar as omissões do Estado – a que se 
acresce a inaptidão do mercado interno em fornecer os bens e serviços 
aptos às populações – quanto às suas funções tradicionais, por parte das 
organizações da sociedade civil, introduz um elemento novo no 
concernente à produção de bens e serviços destinados às populações, 
conferindo a este processo económico um cunho social, em vez da 
tradicional presença dos poderes públicos. Daí se pode falar das prestações 
sociais. 

                                                 
760 GORDON SMITH, “Governação na ausência de governos”, p 53. Resulta disso para o mesmo autor 
que os: “Governos precisam de encarar os actores não estatais como grupos detentores de poder e 
legitimidade... a sociedade civil deve entender que, nas democracias, os Governos eleitos têm uma 
legitimidade e uma autoridade que a própria sociedade civil nunca poderá ter. A sociedade civil precisa de 
se preparar para trabalhar com os Governos. As ONG precisam de fazer mais no sentido de aumentar a 
transparência das suas organizações, de tornar claro que grupo representa, e também de identificar a 
entidade ou o grupo em relação ao qual a respectiva liderança é responsável” (pp 53-54). 
761 A lei reguladora das organizações não governamentais estabelece no seu artigo 14.º a liberdade de 
procura de fontes de financiamento. Sem prejuízo de eventual financiamento público, como se depreende 
das als. c) e d), n.º 1, do artigo 15.º e apoios financeiros indirectos, consubstanciados em benefícios 
fiscais diversos, constantes do artigo 16.º.   
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O mercado e o Estado revelaram-se pouco credíveis e ineficazes. Coube a 
essas organizações a denúncia das incapacidades destas duas instituições, 
ao mesmo tempo que, paulatinamente, invadem as suas áreas de 
intervenção. Não se pode pensar que estas devem substituir o Estado ou 
melhor os governos. O risco destas ocuparem os espaços administrativos é 
cada vez maior, não obstante a limitação decorrente do processo de 
internacionalização das economias e das finanças, igualmente. 
A delimitação das suas áreas de intervenção decorre da própria lei que 
disciplina a criação e o exercício das suas actividades (cfr. artigos 1.º, 
conjugado com o 2.º, n.º 2 e 4.º do Decreto n.º 23/1992), sob o apoio e 
seguimento da instituição pública que coordena as acções das organizações 
não governamentais.       
Existe, hoje, uma forte pressão dessas organizações sobre os Estados 
nacionais e as suas organizações, sobretudo pelo facto de as aspirações 
neoliberais estão a dominar as atenções e agendas dos políticos e 
governantes. O objectivo da hegemonia das economias capitalistas, de cariz 
neo-liberal, tem favorecido a criação de formas alternativas a este modelo 
da sociedade e da economia, em nome de lutas a favor da acção social, 
numa altura em que o Estado e a sociedade tornam-se, cada vez mais, 
reféns do mercado.  
O custo da parceria pública e privada deve estar presente na temática da 
transferência de responsabilidade pública às organizações sociais, que, em 
virtude do seu posicionamento unto das populações, parecem melhor 
habilitadas a fornecer bens e serviços de melhores qualidades, 
comparativamente, sem contar com o acesso mais rápido e fácil aos 
mesmos. 
Receia-se que a parceria pública e privada seja aproveitada, pelo Estado, 
para um maior retraimento, com a consequência, entre outras, no domínio 
da identificação das responsabilidades institucionais, de um lado; o 
aproveitamento de interesses contrários aos objectivos que nortearam a 
criação das organizações não governamentais, de outro. Numa palavra, 
teme-se que a manutenção das questões de fundo coloca as populações à 
mercê do mercado, do lucro, em detrimento do aspecto humano e social762.    
Atendendo às expectativas geradas pela transferência de responsabilidades, 
a não concretização total ou parcial dos objectivos das organizações não 
governamentais pode constituir um inestimável custo social. Pensa-se nas 
possíveis consequências da criação das mesmas com o propósito 
dissimulado de captar recursos financeiros estrangeiros763, aproveitando-se 

                                                 
762 Evidentemente que uma tal parceria não pode consubstanciar uma forma de desresponsabilização 
social do Estado quanto à protecção social e á definição política no cumprimento da representação 
democrática. Vide CARLOS ZORRINHO, “O regresso do socialismo”, p 31.  
763 Conhecem-se inúmeros casos de alegado aproveitamento pessoal do financiamento destinado aos mais 
carenciados. Tem-se questionado a falta de transparência na gestão e a (desconfiança da) utilização 
indevida de fundos alocados a projectos sociais para pagamento de (avultadas) remunerações aos 
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da ausência de acompanhamento, da falta de fiscalização e de prestação de 
contas.  
A dimensão ética do Estado e do mercado e da sociedade (para o que nos 
interessa, aqui representada pelas organizações não governamentais) é uma 
problemática que se prende com a reforma qualitativa da sociedade e da 
democracia.  
 
A amplitude conceitual dessas organizações, aliado o vazio deixado pelo 
Estado, é aproveitada em todos os domínios. O sector da educação é um 
exemplo, onde cresce as intervenções privadas, que aproveitam a inércia do 
poder público para actuarem, muitas das vezes, à margem da lei. A lógica 
dos serviços públicos subverte-se à força privatizante e com isso os 
sectores básicos tendem a seguir a lógica do mercado. As escolas privadas 
(à semelhanças de escolas públicas) funcionam como se as empresas se 
tratassem. O que parece, à primeira vista, vincado a critérios ou valores 
cívicos e a democracia social facilmente está-se a resvalar para zonas que 
aumentam a pobreza e a desigualdade de oportunidade e de acesso. 
   
A natureza apolítica e apartidária das organizações não governamentais não 
se garante por via da sua consagração formal em legislação própria, nem o 
seu respeito nas constituições das mesmas, documentadas nos seus 
respectivos estatutos. Ela deve ser garantida através de uma eficaz medida 
de acompanhamento, fiscalização e sujeição à prestação de contas (vide 
artigo 17.º do Decreto n.º 23/1992). Evita-se, assim, por exemplo, através 
destes mecanismos legais, que, por intermédio dos substratos jurídicos, se 
encubram as ligações aos partidos políticos ou formas de os financiar ou 
ainda de estes conceder benefícios em função da aproximação aos 
governos.  
 
Alguns apontamentos, resumidos na questão sócio-cultural e económica, 
podem melhor reflectir a realidade actual do estádio de desenvolvimento 
nacional. A relação amorosa do homem guineense com a natureza, latu 
senu, é muito antiga, como é antiga a estrutura agrária da sociedade 
tradicional, o que cria uma simbiose entre o homem e o meio natural que o 
rodeia. Este equilíbrio perfeito entre o homem e a natureza permite dizer 
que na sociedade tradicional o capital trabalho humano é o factor de 
produção essencial764 e a terra a sua protecção social765.  

                                                                                                                                               
dirigentes (fundadores) das organizações não governamentais. Elas são concebidas como um novo 
modelo de concessão de direitos e de direitos de troca. 
764 Na mesma linha de pensamento JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e 
perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, )”, p 95. 
765 Em sentido idêntico JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 96, que vê no sistema tradicional da comunidade rural 
“a sua segurança social que lhe era assegurada pelo direito natural usual de exploração da terra.” 
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Sem embargo, esta situação condiciona a produção da agricultura, cujo 
desenvolvimento deve ser encarado em sintonia com as estruturas sociais (e 
também políticas766). Ao se restringir unicamente à actividade tradicional, 
fica, desde logo, excluída a possibilidade de utilizar técnicas de produção 
que permitam uma maior produtividade e rendibilidade do seu esforço 
físico. Mais do que isso a degradação e o empobrecimento das terras 
cultiváveis exigem outros sacrifícios, porventura, não disponíveis e 
poderão pôr em causa a prática ancestral de herança das terras.  
Um outro dado importante respeita ao rácio número de horas de trabalho do 
agricultor tradicional, a sua ocupação efectiva, por ano. Sabe-se que a 
actividade agrícola está limitada apenas à época chuvosa (cuja latitude tem 
vindo a diminuir praticamente em todos os anos), dada a sua natureza 
sazonal, restrita, anualmente, aos meses de Maio/Junho a Novembro, com 
alguma variação, sem contar com a intermitência pluviométrica.    
A restrição da época de trabalho do campo, por razões intrínsecas à 
natureza, apenas ao ciclo chuvoso, empurra o agricultor para uma situação 
de inactividade durante um período considerável de tempo, uma 
condicionante da concessão de direitos e de direitos de troca. Significa isso 
que existe um défice no trabalho agrícola, um subaproveitamento da força 
braçal camponesa. Ou seja verifica-se um sub-emprego767 que, na opinião 
de JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, bloqueia a agricultura, 
para além de influenciar negativamente os direitos aos alimentos, em 
virtude da restrição dos mesmos.  
Isto é ao atraso económico e social acresceria um outro problema que diz 
respeito ao capital humano, subaproveitado, impossibilitado de participar 
no desenvolvimento da sua sociedade e do planeta, pelo menos no que 
tange à sua capacidade de criar mais possibilidades de concessão de 
direitos. Por isso mesmo são precisos investimentos em educação, 
materiais, equipamentos e tecnologias. Estes são factores que condicionam 
qualquer política de desenvolvimento, que visa a introdução de acréscimos, 
que não se limitam a mera produção de consumo, mas vai para além deste, 
e corresponde a possibilidade de investimento768.     

                                                 
766 JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da 
Guiné (Continuação)”, pp 103-104, apresenta uma proposta de solução que enquadraria uma forma de 
cooperação entre o Estado e os agricultores, como modelo adequado ao problema da actividade agrícola 
na Guiné-Bissau.  
767 “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 100-102, 107. O 
autor explica o sub-emprego na então Guiné Portuguesa a partir de três formas: o carácter sazonal; 
emprego de mão-de-obra a níveis de produtividade muito baixos nos sectores de produção, 
comercialização e de transformação e êxodo rural. Ainda do mesmo “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné”, p 642. 
Esta mesma situação, também denominada, na linguagem inglesa, por “part-time or occasional 
employment”, segundo ADRIAN SEINFIELD, “The necessity for full employment”, p 62, marginaliza a 
“labour force” e conduz a privações pessoais e familiares.   
768 JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da 
Guiné (Continuação), p 101. 
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A produção alimentar, em princípio, acompanha o acréscimo da população. 
A expansão demográfica e com ela o aumento da procura, deverá ter 
correspondência no acrescentamento da produção alimentar. Esta matéria 
fora objecto de reflexão de THOMAS MALTHUS. O mesmo é dizer o 
agricultor deve produzir o suficiente para a sua alimentação e da sua 
família – sob pena de se ser ameaçado ou mesmo amordaçado pela fome ou 
má nutrição – e trocar o excedente da sua produção com o exterior, a 
comercialização769.  
A aquisição de produtos de primeira necessidade, para consumo das 
famílias, ao exterior é um indicador da fraca capacidade da economia 
nacional em matéria de investimento em capital, por desviar os recursos 
financeiros em divisas, necessários à compra de equipamento técnico770.  
Impõe-se a melhoria do nível de produtividade para poder gerar acréscimos 
de rendimento. A especificidade do país em matéria da actividade agrícola 
é compatível com a diversificação de actividades com ela conexas, a saber 
a produção bovina – incluindo os seus derivados –, de cereais, leguminosas 
e oleaginosas. Esta especialização diversificada pode ser sinónimo de 
aumento de produtividade e de receitas (por via da expansão da exportação 
de produtos pluricultural e não monocultural, como é o caso, momentâneo, 
da castanha de caju, e a consequente maior vulnerabilidade às oscilações da 
procura externa e às condições climatéricas), para além de garantir a 
satisfação imediata das necessidades alimentares das populações.    
O excedente ou melhor a produção não aproveitada ou subaproveitada de 
frutas transformáveis em cereais ou compotas, nomeadamente, equivale a 
um desperdício de divisas. Acresce a isso, com certeza, que a exportação de 
produtos na sua forma mais valorizada cria maiores disponibilidades 
financeiras. Cita-se, outra vez, o exemplo da castanha de caju em bruto, 
que, com pouco investimento é (mais) valorizado e rentabilizado771.   
 

                                                                                                                                               
Se no passado colonial existiam estruturas funcionais diferenciadas com competências nos domínios da 
investigação e da produção, com vista a uma melhoria da produção nacional, facto é que elas, 
actualmente, têm funcionado deficitariamente. Note-se que a modernização da actividade agrícola é um 
imperativo nacional. A criação de estruturas e infra-estruturas adequadas ao tipo de desenvolvimento 
projectado é uma condição básica para se pensar globalmente o desenvolvimento económico e social.     
769 Nesta perspectiva se situa a problemática da balança comercial e da balança de pagamentos, vistas 
apenas do lado do sector agrícola. É importante este tipo de análise para se compreender o rácio 
exportação/importação e a (in)dependência da economia nacional em relação as dos seus parceiros, de um 
lado; da saída dos produtos e entrada de divisas para o país, de outro. 
Sobre este aspecto vide JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação), pp 116-126. 
770 No mesmo sentido JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação), p 119. 
771 Recentemente foram inauguradas três fábricas de descasque e processamento da castanha de caju que 
será exportado. Num universo da produção nacional, cerca de cento e vinte mil toneladas são exportadas e 
menos de dez mil são transformadas nestas unidades que empregam perto de três centenas de 
trabalhadores. Uma política que favorece a promoção de emprego no exterior…  
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Estas linhas permitem concluir, com alguma certeza, os problemas da 
economia nacional, em (quase) toda a dimensão da agricultura. E, através 
dela, atendendo a grande dependência da população guineense a esta 
actividade, o problema da protecção social. Torna-se necessário reorientar a 
economia, planificando e coordenando o desenvolvimento. Neste processo 
a Segurança Social tem um papel importante a desempenhar. A expansão 
da economia deve ser programado, porque carece de financiamento, por 
vezes muito avultado, informações e conhecimentos técnicos. 
O investimento no sector da economia rural é importante no processo de 
modernização/reestruturação da economia. Os investimentos públicos e 
privados somente são rentáveis se encontram correspondência em 
estruturas de produção receptivas, geridas por pessoal técnico com 
formação e qualificação.  
A capacidade humana é conditio sine qua non para o sucesso de execução 
de qualquer empreendimento. Como é importante, igualmente, a 
capacidade de absorção de investimentos. Não menos importante é a 
estabilidade institucional e político-governativa. Ela não favorece a 
concretização dos objectivos programados e a continuidade das acções já 
realizadas em etapas anteriores. 
Infelizmente, no actual estádio social, económico e político não se 
consegue assegurar a harmonia e a concretização entre os objectivos 
programas e a execução conseguida. A manifesta incapacidade e a 
indisponibilidade do pessoal qualificado, os constrangimentos técnicos e 
financeiros, aliada à disfuncionalidade orgânico-estrutural, tornam 
irracional o actual processo de desenvolvimento nacional772.    
As estruturas sócio-económicas e mentais das populações devem ser 
repensadas e renovadas, respectivamente. E, isso exigirá esforço adequado 
ao desencadeamento de uma vontade colectiva que procura erradicar o 
subdesenvolvimento. A ausência desta vontade constitui um handicap no 
sentido da manutenção de um baixo rendimento social, económico, 
político, cultural, técnico, … Sem estas premissas estará sempre presente o 
espectro do irrealismo e da utopia773.  
Aliás, com certeza que a computação e realização das necessidades sociais 
presentes e futuras requerem capacidade de reflexão, autocrítica e 

                                                 
772 O total desfasamento entre os objectivos programados e as realizações conseguidas, como se pode 
evidenciar pelos principais documentos de orientação política nacional, programa de governo, plano 
nacional de desenvolvimento e orçamento do Estado, espelham o tipo de desenvolvimento ambicionado. 
Basta atentar a cada um destes e referenciá-los aos elementos de informação fornecidos pelas 
organizações financeiras internacionais. Em todos os sectores da vida nacional as realizações são 
diminutas comparativamente aos objectivos programados, um problema que deve ser analisado pelo 
ângulo da escassez dos recursos financeiros e da generalizada desmotivação dos quadros técnicos.   
773 Não próxima daquela que comandou a ilha imaginada por THOMAS MORE (Utopia Tradução de 
Regina Pereira, Colecção Livros que mudaram o mundo, Rés Editora, Oeiras, 2010) e supostamente 
descrita por Rafael Hitlodeu, o navegador português, que o deu a conhecer o sistema (em particular o 
económico, político, jurídico, religioso) em geral do “povo da Utopia”.    
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avaliação. Assim como a necessidade de assegurar coerência entre os 
objectivos traçados e os meios técnicos e financeiros. A previsão do 
desenvolvimento a médio e a longo prazos permitirá uma melhor 
transposição do esquema de desenvolvimento, quando assente em 
conhecimentos e bases sólidos que determinaram a programação. 
A sistemática inconstância e a desarticulação dos programas e planos com a 
realidade social, económica, financeira e política vulnerabilizam qualquer 
projecto de desenvolvimento social e económico. As lições e os erros do 
passado são abundantes. As experiências de ausência de realizações devem 
constituir oportunidade para o melhoramento de conhecimentos técnicos e 
científicos do meio e mote para a criação de estruturas orgânicas de 
enquadramento e de produção que efectivamente receptam as ajudas e os 
apoios financeiros internacionais, uma vez que são escassas as capacidades 
técnicas e financeiras locais.  
O desafio, no futuro, consiste em renovar o planeamento774 programado do 
desenvolvimento agrícola virado para o aceleramento do ritmo de expansão 
económica e a atenuação das desigualdades locais, regionais e 
internacionais, um objectivo impregnado no espírito dos mais audazes da 
economia globalizada. 
As carências em infra-estruturas económicas (uma carência que vem da 
época colonial775) em geral – mormente as unidades produtivas 
modernizadas - impendem que haja uma significativa melhoria, sobretudo 
quantitativa, na produção. O mesmo se diga em relação aos organismos 
cooperativos. A esmagadora maioria da produção nacional – 
principalmente da castanha de caju – provém de uma massa anónima de 
agricultores rurais, disseminada em pequenas propriedades, sem 
coordenação ou assistência técnica e enquadramento institucional776.  

                                                 
774 O planeamento da economia guineense é anterior à própria independência política do país. Escreve 
JOSÉ LUÍS FERREIRA MENDES, “Considerações sobre a problemática da planificação e do 
desenvolvimento agrícola na Guiné”, p 217, o seguinte: “Desde 1953, data em que a actividade 
económica nacional passou a ser programada e executada no âmbito dos referidos Planos de Fomentos, 
…” 
775 Trata-se de um problema estrutural que vem de longe e está a dificultar seriamente o desenvolvimento 
da economia nacional. Cfr. JOSÉ LUÍS FERREIRA MENDES, “Considerações sobre a problemática da 
planificação e do desenvolvimento agrícola na Guiné”, p 217: “Na quase totalidade do território 
guineense não se aplica a tecnologia moderna ou, quando se o faz, é em escala tão restrita que não 
representa qualquer significado nos quantitativos anuais da produção agrícola e no respectivo valor 
económico.” 
Sem se solucionar este constrangimento técnico nenhum desenvolvimento é factível. A utilização de 
técnicas e de equipamentos modernos e adequados multiplicam as possibilidades de explorações agrícolas 
em termos de superfície cultivada e de quantidade e qualidade produzida.  
776Nesta matéria a capacidade de mobilização e de apoio dos governantes é imprescindível. Existe 
previsão legal que disciplina a actividade mutualista ou de cooperativa (mormente de poupança e de 
créditos, conforme a Lei n.º 11/1997, aprovada em 24 de Outubro, publicada em Suplemento ao BO n.º 
48, de 2 de Dezembro). O plano legal, contudo, não se tem por suficiente. Esta tem de ser conjugada com 
acções concretas junto da massa populacional, bastante importante para a economia nacional, em termos 
de apoios públicos para as suas actividades.   
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Uma política agrícola consentânea com a realidade deve privilegiar a 
coordenação das acções prioritárias capazes de gerar mais-valia junto dos 
agricultores e com isso iniciar o processo de desenvolvimento, evolução e 
modernização da economia rural e economia nacional, por conseguinte. 
Mas ela não provocará nenhum choque, quantitativo ou qualitativo, se a 
acção pública não for vigorosa e indubitável, isto é se não se alterar 
qualitativamente, na sua dimensão de promoção e de apoio à iniciativa 
privada no domínio agrícola, catalisando e dinamizando os esforços 
humanos e técnicos que, com certeza, serão disponibilizados. 
 
A confluência da intervenção conjugada do Estado, do mercado e da 
sociedade civil777 [nisso reside a importância do triângulo composto pelos 
estes agentes] cria uma zona de disputa da arbitragem entre a definição do 
interesse público e o modo de gerir a produção e distribuição dos recursos 
destinados, pelo Estado, às políticas sociais, com a responsabilidade 
privada. Ao cabo e ao resto, o direito de cidadania exige diferentes 
procedimentos e actores na definição e estabelecimento de direitos, através 
de formulação de políticas e prestação de serviços. 
Sem esse direito não se efectiva a participação nos assuntos nacionais em 
geral. A participação política e económica, um colorário do direito de 
cidadania, tem, tendencialmente, um conteúdo amplo e universal, e requer, 
por conseguinte, o seu exercício, uma abordagem extensiva a todo o 
território nacional. Não se trata de um privilégio de uma determinada 
parcela territorial, de um ou outro grupo de cidadãos, em função das classes 
sociais.  
A tradução destas ideias convida a descentralização e repartição equitativa 
dos orçamentos pelas diferentes entidades integradas nos diferentes níveis 
de governo (como manda o artigo 110.º, n.º 2, CRGB), para além da 
criação de mecanismos que permitam uma ampla participação da sociedade 
civil, na esteira do legislador constitucional. Entre nós, esta preocupação, 
como se disse, está reflectida nos preceitos constitucionais constantes dos 
artigos 3.º e 7.º, que estabelece um tipo de organização e estruturação da 
sociedade em colectividades nacional e local778.  

                                                 
777 Esta identifica-se com a esfera de troca de bens e serviços autónomo ou fora do controlo do Estado. 
Vide neste sentido JÜRGEN HABERMAS, Raison et légitimité, p 37: “Avec la naissance d'une sphère où 
s'effectuent en dehors de l'État les échanges des possesseurs privés et autonomes de marchandises, 
autrement dit avec l'institutionnalisation, dans le cadre d'un État territorial, des marchés du travail, du 
capital et des biens, et de l'établissement du commerce mondial, la «société civile» se sépare du système 
économique-politique. Le terme société civile signifie que le rapport des classe dévient anonyme. L'État 
et le système du travail social, conçu de façon politique, cessent d'être le noyau institutionnel du système 
tout entier. Bien plutôt l'État fiscal moderne, dont Max Weber a analysé le prototype devient une 
institution complémentaire des échanges du marché, qui se règlent eux-mêmes.”  
778 Impõe-se uma particular referência que atende as características dos governos central e local. A 
dimensão espacial ajuda a compreender como se reparte entre estes dois níveis os recursos necessários ao 
financiamento dos bens e serviços púbicos, contando com a participação efectiva dos cidadãos. Vide a 
nossa tese de mestrado, pp 496-498. 
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À ideia da liberdade económica, para mim, acrescenta-se a liberdade 
política779, numa tentativa de responder os graves problemas que se 
colocam à sociedade guineense na sua generalidade, flagelada por 
desequilíbrios estruturais em todos os sectores, agravada por tensões 
latentes e conflitos políticos e militares que constrangem o 
desenvolvimento e o crescimento económicos.  
A actividade económica privada pode revelar-se decisiva na melhoria da 
capacidade de produção de rendimentos, no nível de competitividade e na 
melhoria dos padrões de vida das populações, se entendida na sua 
dimensão de criação de emprego, uma forma de combate a pobreza e 
exclusão social. Noutras palavras, o cerne da questão está na dimensão 
participativa (participação activa) de todos os indivíduos (e também das 
instituições), na formação das decisões e na configuração dos “status” no 
presente e sua evolução quanto às necessidades a satisfazer, no futuro. Um 
desafio social dos próximos tempos, que compreende, igualmente, uma 
outra componente do processo de desenvolvimento: a formação, o emprego 
e a inserção político-social e económica. 
Se tudo isso parece pacífico e consensual, a dificuldade a enfrentar reside 
na diferente interpretação da cidadania pelo Estado (cidadania individual) e 
pela sociedade civil (cidadania participativa). Pela Constituição nenhuma 
dessas leituras é rejeitada, conforme se pode depreender dos preceitos onde 
se retira o papel central do Estado (e colectividades locais) na promoção do 
bem-estar social e dos preceitos que apelam a democracia participativa (ao 
lado da democracia representativa), mormente os artigos 3.º e 7.º CRGB, 
respectivamente. 
Nesta lógica parece imperiosa a necessidade de reformas ou mudanças 
profundas, sobretudo no plano institucional e no plano das relações do 
Estado com a sociedade civil. Volvidos mais de uma década após a 
institucionalização do mecanismo de democracia participativa os sinais da 
sociedade guineense não são satisfatórios, ressalvando a participação na 
gestão e no financiamento dos cuidados de saúde, por imposição, no âmbito 
da Iniciativa de Bamako, sobre a recuperação de custos de saúde, diferente 
da ideia de orçamento participativo, uma vez que aquele transfere para os 
indivíduos e a comunidade o financiamento das suas necessidades de 
                                                 
779 Uma construção de MILTON FRIEDMAN, Capitalism and Freedom (Capitalismo e liberdade), The 
University of Chicago Press, 1962, um acérrimo defensor do liberalismo e da liberdade de mercado e do 
monetarismo fez dele um economista que muitos tentaram combater as suas ideias e os seus argumentos 
(sobretudo num altura em que dominava as ideias keynesianas). 
Na sua obra, a ideia da igualdade identifica-se com o prémio aos mais audazes, trabalhadores, melhores 
remunerados, dos que optam pelo lazer. Vide pp 161-162 da obra citada. 
Em sentido muito próximo AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, p 14: “É forte, por 
exemplo, a prova de as liberdades económica e política se reforçarem mutuamente, mais do que se 
hostilizarem uma à outra (como, por vezes, se supõe). De modo semelhante, oportunidades sociais de 
educação e de cuidados de saúde, que podem requerer intervenção pública, complementam as 
oportunidades individuais de participação económica e política e ajudam também a estimular as nossas 
próprias iniciativas para superar as nossas respectivas privações.” 
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saúde, na procura de afastar o tipo de Estado patriarcal em abono de um 
Estado que se revê num qualquer princípio da subsidiariedade social. O 
novo figurino social, nascido do Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA, ao mesmo tempo que sugere o princípio da 
responsabilidade individual e colectiva recusa a responsabilidade social do 
Estado moderno, que se ‘auto-marginaliza’, renunciando aquelas suas 
funções sociais tradicionais que o diferencia qualitativamente do Estado 
liberal.  
Esta ‘demissão’ da responsabilidade social do Estado (a que se poderá 
estender às suas estruturas e instituições) consubstancia recusa ao 
cumprimento do dever constitucional de garantir aos cidadãos um conjunto 
de serviços básico de saúde (artigo 15.º), educação (artigo 16.º), de 
“segurança social”, no caso dos trabalhadores (artigo 46.º), sem contar com 
a protecção social dos combatentes de liberdade da pátria (artigo 5.º). 
Em consequência tudo isso sugere que a cidadania participativa está 
plenamente reforçada, enquanto um substituto da responsabilidade do 
Estado na configuração e conformação das relações sociais. 
Esse problema deverá ser resolvido em sede de relações entre as 
instituições que integram a parceria Estado (em sentido lato do termo), 
mercado e sociedade civil, no respeitante à salvaguarda de posições 
formuladas e decisões tomadas e a sua tradução em medidas de política 
legislativa, envolvendo relações entre os poderes, executivo e legislativo. 
De uma forma geral este propósito seria conseguido por via de gestão 
participada/colegial (na expressão inglesa deliberative ou associative 
democracy) e por via do orçamento participativo.  
A ordem jurídica comunitária da UEMOA tentou democratizar o acesso ao 
crédito, como um dos meios de ‘redistribuição’ da riqueza, por via das 
mutualidades de crédito e poupança. Entre nós, essa exigência foi 
formalmente materializada na Lei n.º 11/1997. Essa ‘redistribuição’ visa 
essencialmente contribuir para a redução da pobreza na sociedade 
guineense. De igual modo, a participação na gestão e no financiamento da 
cobertura da protecção social pelos próprios interessados, institucionalizada 
pela Lei n.º 4/2007 e Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA. 
Estes dois modelos democráticos participativos, se de um lado, expressam 
a cidadania responsável780 no processo de desenvolvimento, quer nacional, 
                                                 
780 Podíamos argumentar com AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, p 290: “Como 
seres humanos competentes, não podemos escapar à tarefa de fazer juízos sobre os factos e sobre o que é 
preciso fazer. Como seres reflexivos, temos a capacidade de olhar para as vidas dos outros. O nosso 
sentido de responsabilidade não tem de se sentir implicado apenas com o sofrimento que a nossa conduta 
pessoal possa ter causado… Tal sentido de responsabilidade não é, evidentemente a única consideração 
que reclama as nossas atenções, mas recusar a relevância dessa exigência genérica equivaleria a falhar 
algo fulcral na nossa existência social…” 
Como se vê este é um dos pontos fulcrais do nosso tema como bem elucidado na ‘máxima’ crioula “Si bu 
na bulidu kosta, bu ta buli bariga ” ou mais restritamente “nó djunta mon”, própria da cidadania 
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quer regional, de outro, significa a transferência das funções e 
responsabilidade pública para a esfera privada, incompatível com as 
inúmeras necessidades em matéria de infra-estruturas sociais, como 
escolas, bibliotecas e centros de saúde. Estes sinais sugerem um retrocesso 
na definição do papel do Estado e na assunção das suas responsabilidades 
na equação dos problemas sociais. 
 
Afinal, a democracia directa e a democracia indirecta são instâncias de 
participação dos indivíduos e das suas instituições sociais em geral. Nessas 
mesmas instâncias estão condensadas o cerne da sua participação quer na 
gestão, quer no financiamento da sua protecção social, sem intenção de 
substituir o Estado e as suas instituições de protecção social.     
Atendendo as especificidades, neste domínio, o modelo de gestão e 
financiamento que melhor se adeqúe a democracia representativa, de tipo 
liberal dos séculos XVII e XVIII, seria o de capitalização, uma vez que 
assenta a sua lógica da capacidade individual de participação na actividade 
económica na perspectiva de conseguir maior utilidade.  
De outra banda, nas sociedades dominadas pela democracia directa faz 
sentido o acolhimento de um modelo de gestão e financiamento que toma 
em consideração a participação de todos os cidadãos, independentemente 
das qualidades pessoais ou capacidades económicas. Esta ideia é 
compatível com o modelo de repartição, que apela para a responsabilidade 
e solidariedade de todos: cidadãos e instituições sociais.   
A cidadania é uma conquista das sociedades modernas, um pólo da relação 
entre o poder estadual e o indivíduo, que dele pretende emancipar-se781. 
Sendo uma conquista ligada ao Estado liberal e ao modo de produção 
capitalista, a cidadania nem sempre é sinónima destes, pois, por vezes, ela 
não aparece como decorrência dos mesmos, não obstante as suas 
influências sobre ela. O conceito de cidadania, segundo a lógica liberal, per 
si, é excluídor, pois separa os cidadãos dos não cidadãos, e desde logo 
conditio sine qua non do pleno usufruto dos direitos de participação, ao 
configurar, ela é o estatuto dos sujeitos activos com igual capacidade de 
intervenção nos processos de decisão política782. Isso pressupõe fidelidade 
ao Estado783. 
                                                                                                                                               
responsável em que se conjuga tanto o individual como o social, que se confundem na pessoa do cidadão 
que partilha livremente a sua responsabilidade. 
781 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, p 19. 
Os valores da cidadania não existem em todas as sociedades, sobretudo naquelas em que existe 
categorização de indivíduos com base nos estatutos conferidos, por lei, baseados em critérios meramente 
naturais, que escondem formas de exclusão da participação individual e colectiva na vida política e 
económica.  
782 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, p 174. 
A concessão do estatuto de cidadão a uns e a sua recusa a outros tem subjacente a intenção objectiva de 
exclusão da participação política de um grupo de indivíduos. Um tipo de apartheid que esconde 
complexos de mais diversa natureza, sobretudo racial e da cor da pele.   
783 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, pp 19-20. 
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Perante a incapacidade das instituições públicas em mobilizar os recursos e 
garantir uma melhor protecção aos cidadãos, o estímulo à participação 
autónoma dos cidadãos nas acções que melhoram a qualidade de vida e 
saúde das populações afigura-se uma resposta adequada aos grandes males. 
Os domínios da saúde e das pensões, muito deficientes, entre nós, devem 
ser privilegiados. 
Neste sentido, a democracia participativa (estatuído no artigo 2.º CRGB) é 
entendida no sentido do interesse dos indivíduos na sua própria auto-
determinação784 e, consequentemente, na abolição do domínio do homem 
pelo homem (como pretende o legislador constituinte na expressão do 
artigo 11.º, n.º 2 CRGB). Esta democracia que se apreende somente com o 
poder e o exercício do povo obriga a uma estruturação das decisões 
públicas, tendo como âmago a participação individual e colectiva de todos 
os cidadãos, nos termos da Constituição e das leis.   

 
Sem tradição e de origem muito recente, porventura no início da década de 
90, com o abandono dos ideais centralistas do Estado, assistiu-se a 
configuração da sociedade dos cidadãos, origem etimológica da palavra 
grega civis “civil” do cidadão, a sociedade civil ou sociedade dos cidadãos, 
não obstante não encontrar suficiente expressão desde a antiguidade até à 
modernidade, devido às influências políticas, filosóficas e sociais e 
culturais.  
Á parte estas influências e o papel que, em cada momento, desempenha, a 
sociedade civil é uma forma de devolução às entidades privadas (caritas, 
cooperativas, organizações não governamentais, associações,...) de 
numerosas funções sociais. Estas organizações, mais ou menos complexas, 
com ou sem carácter institucional, procuram solucionar problemas que se 
colocam à comunidade nacional. Por isso mesmo elas actuam em toda a 
extensão do território nacional, desde as aldeias ou localidades mais 
remotas, formando redes de solidariedade voluntária de base associativa a 
par das organizações não governamentais internacionais.  
Nessa perspectiva, as experiências destas organizações autónomas devem 
ser incentivadas e promovidas, no concernente à sua intervenção, 
procurando, simultaneamente, compreender os seus resultados e 
                                                                                                                                               
Essa fidelidade não se afigura função dos direitos que, na realidade, beneficiam os cidadãos e os não 
cidadãos. Um problema que entronca com a não democratização da cidadania, porquanto se diferencia a 
cidadania formal, atribuída por lei, da cidadania substancial, ao alcance mesmo dos excluídos dos direitos 
de participação. Como se sabe, os imigrantes ou não cidadãos, apesar de tudo participam voluntariamente 
na sociedade e na economia, mas, no entanto, nem por isso são considerados cidadãos, no sentido de 
pleno gozo dos direitos civis, sociais e económicos nas sociedades de acolhimento. 
784 Isso suscita o problema da (com)participação individual na produção normativa, determinada pelo 
princípio da liberdade que se identifica com a autodeterminação, tendo como ponto fulcral a volição ou 
vontade individual ou a sua ausência correspondendo, respectivamente a autonomia e a heteronomia e, 
noutra formulação, a democracia e autocracia, segundo HANS KELSEN, Teoria pura do Direito, p 307. 
Em certo sentido vide CARLOS ALBERTO CONDE SA SILVA FRAGA, Subsídios para a 
independência dos juízes, pp 36-37. 
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eventualmente questionando a sua validade para o futuro, no quadro de 
uma possível redefinição ou reformulação do sistema de protecção social 
público, incapaz de cumprir a filosofia da sua concepção de base, sobretudo 
a sua acção no domínio da saúde, das pensões e da protecção a viuvez, em 
que as respostas são particularmente deficientes. 
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CAPÍTULO III 
 

O ACTUAL SISTEMA DE PROTECÇAO SOCIAL NA GUINÉ-
BISSAU 

 
Generalidades 
 
Neste ponto a intenção é procurar entender o sistema de protecção público 
a partir dos princípios constitucionais. Esta procura leva-nos a formular um 
entendimento em matéria da formação de um sistema adequado à dignidade 
da pessoa humana, a partir da própria base constitucional, relevando-se a 
questão dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. Contudo, sabe-
se, à partida, que os resultados desta busca não são facilitados pelos 
próprios conteúdos das disposições constitucionais. Assim sendo, a 
interpretação dos princípios constitucionais poderá, de certo, lançar luz 
sobre o ângulo de visão que enunciamos para o presente trabalho.   
 
 
Secção I. Princípios constitucionais 
 
Não sendo domínio exclusivo da função legislativa a produção normativa e 
a sua interpretação, prova disso é o poder normação, igualmente, inerente à 
função executiva, bem como, em certo sentido, a função jurisdicional (não 
obstante o questionamento da jurisprudência como fonte imediata de 
direito), embora limitada, facto é que, à parte a inerência interpretativa dos 
órgãos do poder político do Estado, também os particulares (sendo esta 
faculdade ainda muito mais limitada às situações de contratação colectiva 
no domínio laboral ou mesmo autonomia individual) interpretam o direito 
e, mais do que isso, integram o sistema da criação ou produção normativa. 
Sem embargo que a interpretação em concreto provenha de uma fonte 
oficial ou reconhecida785.  
Esta é a situação de um pluralismo jurídico que encontra uma das 
manifestações na descentralização, mormente, a possibilidade das entidades 
infra-estaduais e os grupos de interesses serem portadores de poderes de 
normação, ainda que subordinados aos comandos constitucionais786.    

                                                 
785 No mesmo sentido MARCUS ORIONE GONÇALVES CORREIA, “Direitos Humanos e direitos 
sociais: interpretação evolutiva e Segurança Social”, in RDDTSS, Faculdade de Direito da USP, Vol. 1, 
n.º 1, Jan./Jun., São Paulo, 2006, pp 118-120.  
786 Esse pluralismo jurídico não se confunde com o tradicional, imbricado nas raízes das tradições dos 
diversos povos que constituem o povo guineense. Neste sentido vide PAULO DE SOUSA MENDES, 
“Instituições de justiça consuetudinária”, p 70, que reconhece tal facto na ordem jurídica nacional, nestes 
termos: “Costumes genuínos, de emanação comunitária, produzem, pois, um compreensível abalo nos 
alicerces mesmos da teoria tradicional das fontes de Direito. É que nos impelem a concluir que há 
pluralismo jurídico no próprio seio de ordenamentos jurídicos que se pretendem uniformes, que há 
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O sistema normativo de um país está encimado pela Constituição. Ela é, a 
este nível, a regência do sistema de normas em geral. E permite uma leitura 
autêntica da realidade. No caso concreto da Segurança Social a construção 
e o conhecimento dos direitos que compreende são melhores captados 
somente a partir da Constituição787 e não de fontes infraconstitucionais, 
como sejam actos normativos ordinários ou da administração em geral788. 
Confrontando estas últimas fontes de produção normativa com a 
constitucional poder-se-ia vislumbrar (eventuais) inconstitucionalidades. 
Estas não são perceptíveis se não através de uma interpretação completa do 
ordenamento jurídico, encimado pela Constituição. 
Como veremos de seguida, a interpretação dos princípios constitucionais 
constitui um elemento muito preponderante na procura, em cada momento 
e em cada modelo de Estado, da configuração da protecção social no 
sistema jurídico guineense, sem, nunca antes, eximirmos de recuar no 
espaço e tempo. Alguns ditames servirão a nossa busca interpretativa, a 
dignidade da pessoa humana789, que, não sendo elevada formalmente a 
categoria de princípios constitucionais, não deixa de estar transversalmente 
na aquisição de outros princípios, como a universalidade e igualdade de 
direitos, a democracia económica e social e a participação activa dos 
cidadãos.       
 
O Estado constitucional contém, em si mesmo, a resposta ao Estado 
absolutista. O seu projecto, na sua essência, não visou romper com o 
modelo de organização social fortemente centrado no Estado. Entretanto, à 
medida que se preservava a conquista do absolutismo, em matéria de 
segurança, avançou-se na defesa do indivíduo contra a concentração do 
poder político, e as suas consequências.  
Neste processo, a Constituição desempenhou um importante papel. Por ela 
a sociedade moderna triunfou contra o poder absoluto do Estado, 
limitando-o no seu exercício. Já não se pode falar no arbítrio do poder. Mas 
na sua contenção, nos termos nela definidos. A delimitação de atribuições e 
competências dos órgãos que expressam o poder político traduz o princípio 
da separação de poderes. De igual modo, a consagração de direitos 
                                                                                                                                               
dimensões normativas paralelas, totalmente divorciadas do Estado, no entanto não necessariamente 
conflituantes com este.” 
787 Neste sentido são elucidativas as palavras de MARCUS ORIONE GONÇALVES CORREIA, 
“Direitos humanos e direitos sociais” p 121, ao considerar, no caso brasileiro, que “(…) o sistema de 
segurança social é um sistema que se encontra… originariamente em sede constitucional. A segurança 
social passou a ser segurança normativa e, mais, segurança normativo-constitucional.”  
788 MARCUS ORIONE GONÇALVES CORREIA, “Direitos humanos e direitos sociais, p 121. 
789 MARCUS ORIONE GONÇALVES CORREIA, “Direitos humanos e direitos sociais” explicitou 
melhor esta ideia na p 122 da obra citada, nestes termos: “(…) o conceito de dignidade humana do texto 
constitucional, postulado basilar da formação de um sistema de interpretação, deve ser sempre reavaliado. 
Trata-se, obviamente, de uma dignidade revista à luz de uma Constituição real e não meramente de uma 
Constituição material.” 
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individuais e colectivos contra o Estado marca uma nova relação entre 
governantes e governados. Em ambos os casos está impresso o selo da 
Constituição. 
A proposta de contribuir com elementos que permitam um maior e melhor 
conhecimento dos direitos sociais face ao Estado/entidades públicas criadas 
para o efeito, em matéria da concretização do direito às prestações sociais, 
reflecte-se, sobretudo, no estudo e na compreensão do ordenamento 
jurídico-constitucional, mormente as fontes constitucionais, que nos dão a 
indicação do modo de formação e de revelação das regras jurídicas 
atinentes à Segurança Social. 
As sociedades post-liberias continuam a orientar-se através de uma relação 
entre o Estado e o mercado, entre o liberalismo e o socialismo democrático. 
Esta relação foi profundamente estudada e causou, desde há algum tempo, 
debates apaixonados, numa tentativa de encontrar uma simbiose em que 
particularmente o papel do poder público e dos políticos, bem como dos 
órgãos de comunicação, é imprescindível. 
Um facto que atravessa a humanidade, nos nossos dias, a mundialização 
das economias conduziu à abolição dos modelos tradicionais da tomada de 
decisões e ao enfraquecimento das decisões colectivas, segundo juízos 
meramente políticos, conduzindo as suas substituições pelos mecanismos 
do mercado, que impuseram os seus valores sobre os políticos e sociais790. 
Por outras palavras, a maximização dos lucros ditou o afastamento e a 
indiferença dos valores morais, éticos e sociais, pois o desenvolvimento da 
economia mundial – dentre os quais se destaca com maior ênfase os 
mercados financeiros mundiais – não foi acompanhado pelo 
desenvolvimento da sociedade. Urge, portanto, procurar equilíbrio entre a 
política e os mercados791. O estabelecimento das regras de jogo é um 
imperativo que permite estabilizar e regular a economia mundial, nesse 
mundo globalizado em que os interesses colectivos transcendem a 
soberania dos Estado. 
 
A Constituição tem por missão principal a garantia dos interesses 
colectivos e isso dita a presença permanente e solidária do Estado e suas 
instituições junto das comunidades, como forma de colmatar a insuficiência 

                                                 
790 Tal é a conclusão que se pode retirar das palavras de MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de 
droit en Afrique précoloniale, p 311: “La puissance des moyens de production, les rythmes d’exploitation, 
l’accumulation et la circulation du capital qui semblaient apporter la promesse ferme du bonheur à 
l’homme et la création des richesses ont cédé le pas au calcul économique et à la rentabilité, le coût pour 
le homme et la nature ayant été relégué au second plan.” 
Também JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, passim. Ainda ALBERTO 
MARTINS, “A qualidade da democracia”, in TERCEIRA VIA, 4ª Edição, p 18.   
791 De acordo com ALLEN HAMMOND, Quel monde pour demain?, p 319, o século XXI vais ser 
marcado por dois mundos : o do mercado, com as suas desigualdades entre ricos e pobres; e o 
transformado, no qual o poder e a riqueza são partilhados e o mercado estará ao serviço dos objectivos 
sociais e ambientais. 
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da solidariedade individual, familiar e intra/extra-étnica. Nestes termos, os 
princípios constitucionais devem enformar as visões políticas e permitir 
acompanhar de perto o dinamismo e a expansão da evolução social, de 
forma que as mais relevantes necessidades colectivas sejam sempre 
consideradas um imperativo ímpar a prosseguir pelo Estado e pelas 
comunidades nacional e local.   
Em sede, restrita, dos princípios constitucionais surgem dois grandes 
princípios – mas que, por razões de uma sistematização por nós adoptada, 
serão estudados em números de três, cada um compreendendo um aspecto 
específico dos mesmos –, a saber o princípio da universalidade e igualdade 
de direitos; o princípio do Estado social ou de democracia económica e 
social e princípio da cidadania e participação activa. Como se segue.  
 
 
 
Subsecção I. princípio da universalidade e igualdade  
 
Começaríamos este ponto do trabalho com uma indagação a uma 
determinada percepção tradicional do homem para avaliar a nossa 
preocupação sobre o assunto, de um lado, e desafiar um determinado 
entendimento da pessoa humana, independentemente das suas 
manifestações, no passado, no presente ou no futuro, de outro. A natureza 
humana: uma questão autárquica ou universal? Um problema da sua 
concepção. 
O homem é um ser único pela sua natureza? Haverão diferentes identidades 
humanas consoantes as civilizações? As respostas não parecem unívocas. 
Mas nem por isso sentimo-nos coibidos de afirmar a igual identidade do 
género humano. Afinal, o que separa os homens, dependendo das latitudes 
geográficas, são, essencialmente, os seus hábitos e costumes, as suas 
tradições e vivências quotidianas. A cor da pele, a raça, a religião, as 
convicções políticas ou ideológicas, a situação económica ou condição 
social, o grau de instrução, etc. são aspectos meramente subjectivos que 
não servem de protestos para a discriminação entre os homens792.  
 
                                                 
792 O problema da natureza humana atravessa toda a antropologia, teologia e filosofia antiga e moderna. 
Esta preocupação não se distancia da natureza de Deus.  
Sobre o assunto vide HANNAH ARENDT, A condição humana, Título original: The human condition, 
Tradução de Roberto Raposo, Prefácio de Celso Lafer, 10ª Edição, 6ª reimpressão, Forense Universitária, 
S. Paulo, 2007. 
Os homens na opinião de HANS KELSEN, Teoria pura do Direito, passim, especialmente pp 106 e ss, 
caracterizam-se pela “liberdade” moral ou jurídica e “determinabilidade causal da vontade” ou 
susceptibilidade de imputação, “enquanto sujeito de direitos e deveres”, a pessoa física, diferente de 
instituições ou pessoas jurídicas «portadoras» de posições activas e passivas (p 193). Portanto, nada 
justifica, hoje, qualquer ideia (ultrapassada pela história) da existência de homens (diferentes de pessoas) 
sem personalidade jurídica, como acontecera ao tempo da colonização, da escravatura e do comércio de 
escravos. 
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Não obstante a veracidade desta afirmação, a história da humanidade e das 
civilizações, as tradições culturas (principalmente as do mundo ocidental), 
bem como as concepções políticas e filosóficas, recusam validade desta 
visão, sem, no entanto, a poder desmentir, na sua essência. 
 
A tradição bíblica, no Livro de Génesis, faz uma narração da criação do 
universo e de todas as coisas que nele existem. Nela ainda se encontram 
factos descritivos do poder criador do Divino, que faz o homem à sua 
imagem e semelhança793. O homem e a mulher794, sendo produtos da 
criação divina, são seres iguais em dignidade, direitos e deveres, 
independentemente das variações temporais ou latitudes geográficas.  
A representação bíblica tem a vantagem de explicar a igualdade entre os 
homens. Trata-se de uma igualdade inata ou natural ancorada na condição 
humana. Os homens nascem iguais em dignidade, direitos e deveres. Todos 
eles são livres e sujeitos ao mesmo império da lei natural ou divina795 (e 
acrescente-se, também, da lei humana796, sob a qual estão, à partida, em 
posição de igualdade: a igualdade formal, também designada, por vezes, 
igualdade jurídico-formal, no gozo de direitos e na sujeição a deveres, 
diferente da igualdade real ou jurídico-material ou social797). 

                                                 
793 Do Livro do Génesis, 1, 26 encontramos o seguinte: “Façamos o homem a nossa imagem e 
semelhança.”  
Esta passagem bíblica, da qual se retira a igualdade entre os homens, pelo menos na formulação judaico-
cristã, serviu de suporte para a pressão exercida, pelos missionários, contra a escravatura e o comércio de 
escravos. Este é um dos campos de aplicação da tese do Universalismo tomista, que reflecte, em concreto, 
a “profunda relação orgânica ou orgânico-metafísica, que prende entre si o Criador e o mundo criado na 
sua escala hierárquica de seres, de naturezas e de plano ônticos” conforme L. CABRAL DE MONCADA, 
Universalismo e Individualismo na concepção do Estado: S. Tomás de Aquino, Arménio Amado, Editor, 
Coimbra, 1943. 
Vide ainda COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, p 45; HENRI MENDRAS, L’Europe 
des Européens, p 46 : «Si toutes les créatures sont égales aux yeux du Créateur, seule la préversion de la 
société, sous influence du malin, peut établir des différences entre elles.» 
794 Sem embargo das diferenças em termos da visão filosófica, conteudística e das realidades (teológica e 
sócio-cultural) que separa a narração poética do Autor da Sagrada Escritura e da nossa Lei Fundamental, 
a ideia da igualdade surge nelas como um denominador comum. No que a esta diz respeito estabelece o 
artigo 25.º CRGB: “O homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, 
económica, social e cultural.”   
795 De acordo com THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, p 245 : «Toute loi 
peut être divisée, premièrement, à raison de ses divers auteurs, en divine et en humaine. La divine est de 
deux sortes, comme c’est en deux manières qu’il a plu à Dieu de faire connaître aux hommes sa volonté ; 
la naturelle ou morale et la positive. La loi naturelle est celle que Dieu a déclarée a tous les hommes par 
sa parole éternelle crée dans eux-mêmes, c’est-à-dire, par leur raison naturelle… La loi positive est celle 
que Dieu nous a fait annoncer par la bouche des prophètes… Je mets à ce genre toutes les lois que Dieu 
donna autrefois aux Juifs touchant leu gouvernement politique et le service divin… Derechef, la loi 
naturelle se peut diviser en naturelle à tous les hommes du monde, qui étant seule en l’usage, se nomme 
proprement la loi de nature ; et en naturelle aux États, qu’on peut nommer la loi des gens, mais 
d’ordinaire on lui donne le titre de droit des gens.» (Itálicos no original). 
796 No entender de THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, p 245: «Toute loi 
humaine est civile… Au reste, ces lois civiles peuvent être divisées suivant la diverse matière dont elles 
traitent, en sacrées et séculières, ou profanes, et que regardent le temporel.» (Sic). 
797 Segundo JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, p 120 
(anotações ao artigo 13.º CRP). Vide também sobre o mesmo assunto JJ GOMES CANOTILHO, Direito 
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Desde o Código de Hamurabi798, um dos textos mais antigos sobre os 
direitos do homem, tentou-se limitar os poderosos contra os seus 
semelhantes. A história da humanidade está repleta de luta contra a tirania e 
o poder despótico. Na Antiguidade oriental, reza a tradição bíblica o 
exemplo de Moisés contra o faraó, em nome do “povo eleito”. Outra 
manifestação desta luta está no apelo à desobediência ao poder e suas leis. 
Na Antiguidade ocidental, durante a civilização grega, foi grande a reflexão 
dos filósofos em matéria da relação entre o Estado, a religião e o 
indivíduo799. 
 
O estudo do direito natural800, iniciado com os estóicos, assenta na ideia de 
que as leis estabelecidas pelos homens seriam réplicas imperfeitas de um 
direito natural e imutável aplicável universalmente. Estas mesmas leis 
somente teriam valor se correspondessem à lei natural. O problema da 
universalidade do direito natural e em consequência a universalidade do 
respeito, pelo Estado de direito, dos direitos inatos  
à pessoa humana, portanto a este anterior. 

                                                                                                                                               
Constitucional, pp 574 e ss. Ainda NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A redistribuição económica, pp 64-
65. 
Estas formulações do princípio da igualdade diferenciam as posições dos liberais ingleses, que se 
ancoravam ao aspecto meramente formal, sem discriminações legais, e dos liberais franceses, que, 
admitindo a intervenção do Estado, postulam a igualdade material ou de oportunidades. Estes, 
contrariamente àqueles que acentuam a importância da família, identificam o Estado com a sociedade 
(NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A redistribuição económica, p 64). 
798 Designação que vem do seu autor, o rei com o mesmo nome (rei Hamurabi), que compilou um código 
de leis escritas, marca a passagem da tradição oral para a tradição escrita das leis, ainda na Antiga 
Mesopotâmia. O Código de Hamurabi disciplina matérias muito variadas, compreendidas nos actuais 
códigos civil, comercial e penal. A violação das suas normas era punida em função das classes sociais. A 
graduação da pena era feita em função dos delitos cometidos. E a lei de talião estava na sua base. A sua 
exposição à vista de todos tem o significado de não tolerar ou desculpabilizar a ignorância da lei – 
elevada, hoje, à categoria de disposição normativa de carácter geral – não obstante, naquela altura, com 
excepção dos escribas, poucas eram as pessoas que sabiam ler e escrever.  
Em termos de organização e estratificação da sociedade, o Código de Hamurabi estabeleceu e determinou 
a hierarquização social, dividida em homens livres, subalternos e escravos, com diferentes estatutos e 
privilégios.  
799 Para uma síntese histórica das relações entre o poder e os indivíduos vide, entre outras, as 
contribuições de EMÍLIO KAFFT KOSTA, Estado de Direito, pp 49 e ss, bem como os autores e obras 
citados. 
800 Enquanto direito objectivo estabelece uma ordem a seguir pelos homens e isso projecta-se 
subjectivamente na condição de cada um dos homens, como assinala MANUEL CAVALEIRO DE 
FERREIRA, “Direitos humanos e Estado de direito”, p 89: “O direito natural, objectivamente 
considerado, estatui uma ordenação, uma ordem. Os direitos naturais ou humanos, como direitos 
subjectivos, traduzem o imperativo de respeito pela dignidade e autonomia da pessoa humana, …”  
Noutra formulação, PHILIPPE ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, pp 19-21 e 91. 
Aludindo ao poder não subordinado do Estado, diz na p 20: “Toutes sortes d’explications ont été fournies, 
en particulier sur la base de l’existence d’un droit naturel transcendant, préexistant, constaté et non créé 
par les lois …” (Itálicos no original). 
Na p 91 escreve: “Existe-t-il un droit naturel, c’est-à-dire universel, informulé et préexistant à toute texte 
écrit, tire de la volonté divine ou delà nature humaine, qui s’imposerait aux auteurs des Constitutions et 
des autres règles de droit?” (Itálicos no original) 
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O Cristianismo801, através dos seus ensinamentos, está na vanguarda da 
defesa da igualdade de todos os homens802. Esta religião, exportada, a partir 
da Idade Média, pelos filósofos cristãos, através de ensinamentos da Boa 
Nova, com o desenvolvimento da teoria do direito natural, que influenciou 
positivamente os seus pensamentos803.  
A partir dos séculos XVII e XVIII da Idade Moderna deu-se início a 
empreendimentos da progressiva descoberta humana do universo. Uma das 
marcas indeléveis deste processo está no racionalismo e na visão mundana, 

                                                 
801 É uma das religiões que se expandiu universalmente e influenciou o poder temporal. O confronto com 
o Estado revelou, desde sempre, a animosidade com a Igreja Cristã/Católica. Assim as perseguições em 
virtude da influência desta nas estruturas sociais e políticas, no passado. Este confronto que se resume a 
luta entre o imperium/dominium e o ministerium ou serviço desmitifica o poder político.  
Do império romano à actualidade a relação Igreja/Estado, tensa, em diversos momentos, conduziu a 
politização da Igreja mediante a constituição de Igreja do Estado, traduzido no fenómeno da deslaicização 
do Estado. A oficialidade da religião (como era o caso da religião cristã ou como é hoje o islão, as 
repúblicas islâmicas) demonstra a simbiose entre o poder temporal e o poder espiritual. Mas nem por isso 
se resfriou a luta pela supremacia de um sobre outro, como testemunhou a Idade Média. 
As concepções heliocêntricas impõem a submissão do poder temporal ao poder espiritual. Daí “o direito 
de depor os reis indignos pelo Papa, «Vigário de Cristo»,…”, apresentado pelos canonistas, de forma 
maximalista, como radix, fons et orgio de todo o Poder na Terra”, como elucida R. DE CASTRO 
MEIRELES, “Igreja e Estado”, in Polis, Vol. 3, cols. 307-398) ou ainda “potesta indirecta, «ratione 
pecati” na expressão do Papa Inocêncio III, idem, idem. Vide também JÜRGEN HABERMAS, Between 
naturalism and religion, pp 310-311. 
Não distante THOMAS HOBBES, Leviatã, p 104: “(…). E dessa maneira no reino de Deus a política e as 
leis civis fazem parte da religião, não tendo portanto lugar a distinção entre a dominação temporal e a 
espiritual.” 
A afirmação da teoria de que o poder emana de Deus para o povo, que o delega no príncipe, conforme S. 
Tomás de Aquino, revela a relação entre os dois poderes. Entretanto, o processo de emancipação do poder 
temporal face ao poder religioso foi gradual. Para isso contribuiu a reelaboração do Direito Romano, a 
teorização de Maquiavel sobre o realismo político, sem sustentáculo religioso/teleológico, o 
renascimento, … Por outro lado, com a reforma protestante verificou-se a localização e dependência das 
igrejas (protestantes) aos príncipes: “cujus régio illius religio”, idem, idem.  
A realeza de Luís XIV é uma afirmação do direito divino dos reis. O século XVIII começa por marcar o 
fim da confessionalidade do Estado. A revolução americana e sua Constituição proclamam o princípio da 
liberdade religiosa. A institucionalização da separação Igreja/Estado, em vários quadrantes manifestada 
em termos de leis [ex. a lei (de separação) francesa de 9.12.1905, preparada ainda ao tempo de Émile 
Combes, que assumiu guerra aberta às instituições e congregações religiosas: uma laicidade anti-clerical; 
e o Decreto de 20 de Abril de 1911, conhecido como Lei de Separação do Estado e das Igrejas, em 
Portugal, da autoria de Afonso Costa, na altura Ministro da Justiça] marca o início da secularização do 
Estado, sem prejuízo dos estatuídos em Concordatas, quanto à concessão/salvaguarda dos direitos da 
Igreja. Os séculos XIX e XX restringiram as possibilidades de existência de relações entre o Estado e a 
Igreja. As doutrinas e as ideologias anti-religiosas dominaram as estruturas sociais e políticas.   
O Concílio Vaticano II situa a Igreja Católica moderna. A sua autonomia e independência face aos 
poderes temporais, não obstante a identidade de objectivos destas instituições ao serviço dos homens.  
PAUL REUTER, Instituições, pp 200-203. Em relação à razão de ser da concessão desses direitos 
escrevia o autor, na p 200: “As concordatas consagram o facto da Igreja católica ser a única organização 
internacional suficientemente poderosa para ser tratada de igual para igual pelos Estados.” 
Em matéria de um Estado não confessional vide, entre outros, ROQUE CABRAL SJ, “A laicidade do 
Estado”, pp 423-434.  
802 No pplao religioso, a mensagem de São Paulo na sua Epístola aos Gálatas, 3, 27-28: «Não há judeu 
nem grego, não há escravo nem homem livre; todos vós sois um só, em Cristo».  
803 É o caso de S. Tomás de Aquino que defende o indivíduo como centro da ordem social e jurídica justa, 
mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico como é definido pelo imperador, rei ou príncipe.  
Para uma reflexão sobre as ideias e o pensamento deste, vide L. CABRAL DE MONCADA, 
Universalismo e individualismo na concepção do Estado: S. Tomás de Aquino; P. REG. GARRIGOU-
LAGRANGE, O. P., La synthèse thomiste; JACQUES MARITAIN, Lé Docteur Angélique, passim. 
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desligada de qualquer divindade. Noutras palavras, iniciava-se o império da 
razão humana, que reformularia a ideia do direito natural. O pensamento 
racionalista está presente e determina a teoria do direito natural de JEAN-
JACQUES ROUSSEAU, que encontraria reacção, nos finais do século 
XVIII e primeira metade do século XIX. Para isso a contribuição de 
SAVIGNY, MARX e ENGELS.  
Quão maçador seria procurar na antiguidade oriental e na antiguidade 
ocidental804 a ideia da universalidade e da igualdade de direitos entre os 
homens dessas épocas? Ou esta mesma preocupação em relação ao 
escravo? Ou ainda, à mulher? Aliás, depois da civilização egípcia, na 
antiguidade ocidental, mesmo no passado muito recente qual era o estatuto 
da mulher?805 Não será válida a mesma indagação no que tange ao passado 
colonial, cujo modelo de sociedade assentava em bases sociais e culturais 
diferentes das dos nativos ou melhor dos indígenas?  
Outrossim, a pós-independência política do país foi marcado pela 
influência político-ideológica de inspiração marxista-leninista do Estado 
longe das matrizes africanas, firmadas na família, etnia e tribo, onde todos 
os indivíduos, que as compõem, são iguais em direitos, não obstante, em 
alguns casos, as diferentes bases de estruturação social. Qual o alcance da 
igualdade de direitos numa sociedade, quando se pretende construir uma 
Nação806, e se privilegia critérios políticos e sociais, rectius sensu éticos e 
tribais?  

                                                 
804 Reproduzimos aqui um enxerto que ilustra a nossa preocupação, tirado do Capítulo II (Sobre as 
primeiras sociedades) da obra de JEAN-JAQCQUES ROUSSEAU, O Contrato social, p 15: “O 
pensamento deste Calígula reconduz-nos ao de Hobbes e de Grócio. Já Aristóteles, muito antes deles, 
havia dito também que os homens não são naturalmente iguais, nascendo uns para a escravatura e outros 
para a dominação.” 
THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, p 94, escreve: “La cause de la craine 
mutuelle dépend en partie de l’égalité naturelle de tous les hommes, en partie de la réciproque volonté 
qu’ils ont de nuire.” 
Vide também JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, pp 14-15. 
805 A condição servil da mulher, nas diferentes culturas, deriva do seu estatuto social, económico, político, 
cultural e religioso. O seu papel de mulher virtuosa, mas não de agente económico que produz e contribui 
para o PNB(!), está retratado em JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 49 e ss.  
Do mesmo modo que a problemática de emancipação jurídica (diferente da económica) da mulher 
trespassa grande parte da história da humanidade até à actualidade.  
No domínio da transmissão da herança encontram-se reflexões em MBOG BASSONG, Les fondements 
de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 94, na qual escreve: “Aussi loin que l’on remonte dans l 
temps en Afrique noire, à l’époque de César-Auguste et dans l’antique pharaonique, les reines sont 
connues. Les traditions occidentales ne favorisent guère l’émancipation juridique des femmes. Aussi les 
droits sont-ils transmis par le père, même si, une femme est apte à les recevoir. C’est ainsi que Jeanne 
d’Arc apparaît bien plus tard, au Moyen-âge, alors que les reines soudanaises ont déjà fait leur 
preuve,…”.     
806 É importante este aspecto na formação e configuração social. A Nação que se caracteriza por uma 
homogeneização cultural substancializa uma identidade nacional, através, nomeadamente da língua, 
facilita a concepção do modelo de desenvolvimento e igualmente a sua concretização. Cabo-Verde é 
apontado como um exemplo raro em que a Nação antecede o Estado. Sobre o assunto vide JOÃO 
ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, p 184.     
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A ideia da naturalidade do homem, em todas as épocas e sociedades, está 
presente nos escritos de filósofos que ocuparam do tema da igualdade e 
liberdade dos indivíduos. Autores como HOBBES, que encontra na 
natureza, a igualdade entre os homens807, e ROUSSEAU, na sua construção 
de igualdade, procura distinguir a igualdade da “puissance”, realizada em 
virtude do “range des lois” e a igualdade de “richesse”, não absoluta, 
embora exige que “nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en 
acheter en autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre.”808  
Para ROUSSEAU, a lei pode e deve realizar a igualdade entre os 
indivíduos809. Dir-se-ia que se trata de uma dimensão meramente formal da 
igualdade, acolhida na sua vertente de igualdade perante a lei ou igualdade 
formal, diferente da igualdade substancial, própria dos Estados 
intervencionistas, como aquela consagrada na nossa Constituição, no seu 
artigo 24.º, uma demonstração inequívoca da integração dos cidadãos quer 
no processo político, quer no processo económico.   
Na formulação de KELSEN do conceito de justiça810 existe uma relação 
entre o princípio distributivo (um oposto do princípio da igualdade que 
postula tratamento desigual entre os homens em função das suas acções: 
boas ou más) e o princípio da igualdade de tratamento811.  
Com efeito, as situações iguais devem ser tratadas de forma igual, na 
hipótese de igual pressuposto. Assim se justifica no pensamento liberal (e 
neo-liberal) o merecimento segundo a capacidade812, competência e 
qualificações técnicas, e o Estado não deve intervir em matéria da 

                                                 
807 Leviatã, p 109: «A natureza fez os homens tão iguais, …» 
808 HENRI DENIS, Histoire de la pensée économique, p 242.  
809 Apud HENRI DENIS, Histoire de la pensée économique, p 242. 
810 HANS KELSEN, Qué es justicia?, Demos Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 1982, pp 35-36, diz 
que “La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de una orden social que 
regula las relaciones mutuas entre los hombres. Sólo secundariamente es una virtud humana, ya que un 
hombre es justo si su conducta se adecua a las normas de la orden social supuestamente justo.”  
Ainda do mesmo A justiça e o direito natural, Tradução e prefácio de João Baptista Machado, Almedina, 
2001, p 41, a noção da justiça “é uma qualidade ou atributo que pode ser afirmado de diferentes objectos. 
Em primeiro lugar, de um indivíduo. Diz-se que um indivíduo, especialmente um legislador ou juiz, é 
justo ou injusto. Neste sentido, a justiça é representada como uma virtude dos indivíduos. Como todas as 
virtudes, também a virtude da justiça é uma qualidade moral; e, nessa medida, a justiça pertence ao 
domínio da moral” segundo HANS KELSEN; Teoria pura do Direito, pp 67 e ss. 
811 HANS KELSEN, A justiça e o direito natural, Tradução e Prefácio de João Baptista Machado, 
Almedina, 2001, pp 66 e ss. Nessas páginas ele sintetiza a ideia da relação entre o princípio retributivo e o 
princípio da justiça. E escreve: “É costume ver-se no princípio retributivo uma aplicação do princípio da 
igualdade, que por muitos é considerado como sendo o princípio da justiça puro e simples.” (p 66). 
Conclui, portanto, que “(…) poderíamos reconhecer na norma retributiva a aplicação do princípio de que 
aquilo que é igual deve ser igualmente tratado, ou, formulado duma maneira ainda mais geral, de que, sob 
iguais pressupostos, se devem produzir iguais consequências.” (p 67).  
Vide ainda do mesmo autor, Teoria pura do Direito, pp 161, 279 e ss. 
812 Para HANS KELSEN, A justiça e o direito natural, p 74, analisando o princípio da justiça comunista 
de Karl Marx – na sua crítica a ordem económica capitalista – em termos da recompensa segundo as 
capacidades individuais, diz que este esconderia as “(…) desigualdades entre os indivíduos no que toca à 
sua capacidade de trabalho…” 
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afectação de recursos e da devolução de rendimentos, funções consignadas 
ao mercado concorrencial, dominado por leis económicas naturais.  
As reacções contra o pensamento liberal, mormente através da doutrina 
social da Igreja e do pensamento marxista, para citar alguns exemplos. 
Aquela ensina, por intermédio do ideal cristão, que a humanidade deve 
orientar-se por amor ao próximo, cuidando dos pobres, principalmente. Um 
apelo ao altruísmo e a solidariedade entre os homens, como ensina as 
Encíclicas papais e os discursos da mesma, em diversas ocasiões, sobretudo 
durante as viagens apostólicas813. 
Os Estados intervencionistas procuram a igualdade ou a redução das 
desigualdades entre os cidadãos, pelos instrumentos redistributivos. Trata-
se de uma matriz constitucional e de um princípio de acção ao seu serviço, 
através do qual condiciona a dimensão social e económica da própria 
organização política. Na verdade, a função primordial de qualquer Estado é 
administrar uma justiça (série) sem a qual nenhum valor persiste.     
Entre os intervencionistas e marxistas o princípio da justiça abre espaço de 
intervenção pública, para se garantir aos cidadãos o que carecem segundo 
as suas necessidades e possibilidades. Deste modo, o processo 
redistributivo deve ser dominado pelo Estado, apregoando, assim, a ideia 
da afectação de recursos e da devolução de rendimentos por via da 
política814. 
JOHN RAWL identifica a justiça distributiva com o Estado 
redistribuidor815, na linha de JEAN-JACQUES ROSSEAU, o teorizador da 

                                                 
813 Os ensinamentos e as mensagens da Igreja Católica constam de um acervo documental, alguns com 
muitos séculos e tradições. De entre estes documentos constam as Encíclicas endereçadas pelos Papas aos 
fiéis da mesma Igreja. Vide algumas referências bibliográficas que se indicam: JEAN-YVES CALVEZ, 
SJ, Da populorum progressio à Deus caritas est nos 40 anos da encíclica de Paulo VI; COMPÊNDIO DA 
DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA; S. S. JOÃO PAULO II, A solicitude social da Igreja, Carta 
Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, Vigésimo Aniversário da Encíclica Populorum Progressio; BENTO 
XVI, Caritas in Veritate; GC.C. RUTTEN, O. P., La doctrine sociale de l’Église, debruçando sobre o 
âmago da universalidade intrínseca a menagens Encíclicas, escreve o autor, a páginas 13: “Nous venons 
de rappeler qu’une Encyclique, comme son nom l’indique, est adressée aux fidèles de l’univers entier. Il 
est donc impossible que toutes les appréciations du Saint-Père sur la situation actuelle s’adaptent à la fois 
et adéquatement à la situation générale de l’ensemble de monde et à la situation spéciale de chaque pays 
en particulier.”   
Essa dimensão das mensagens papais é reforçada pelos discursos que marcam as suas viagens. Numa 
dessas viagens, recentemente, à África, o Papa Bento XVI apelou a uma melhor administração e 
transparência e uma justa repartição dos frutos do trabalho humano, a riqueza. Tal apelo está centrado, em 
particular, no combate à corrupção, um dos constrangimentos ao desenvolvimento social. 
814 Em sentido idêntico HANS KELSEN, A justiça e o direito natural, p 78. 
815 Uma contribuição valiosa de JOHN RAWLS, formulada a partir das críticas ao utilitarismo. A sua 
Teoria de Justiça deve ser entendida como uma reflexão sobre as condições de legitimidade das 
desigualdades no acesso à riqueza.     
Trata-se de um princípio alternativo ao igualitarismo que advoga a repartição de igual quantidade de bens 
materiais a todos os indivíduos da comunidade. Também designada princípio da diferença pelo facto de 
defender vantagens na redistribuição para os mais carenciados. Com efeito, para os utilitaristas a 
maximização da satisfação (da felicidade) era o ideal de qualquer sociedade. O que eles não referenciam é 
a distribuição justa ou injusta da mesma. Isso poderá conduzir a legitimação de aquisição de poderes (por 
exemplo resultantes de uso de força) que não respeitam os direitos e as liberdades individuais, desde que 
promovam a maximização do bem-estar da colectividade. Seria porventura a consequência lógica da 
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essência do contrato social. Para aquele a prossecução do bem comum está 
na origem do contrato social, com a condição de consenso unânime dos 
cidadãos. Assim, influenciado por este, a sua teoria de justiça, na procura 
de uma fundamentação da positividade da ordem jurídica, assente sob os 
seguintes ângulos: o da determinação da ordem jurídica democrática; e o do 
estabelecimento dos limites objectivos da legitimidade do direito positivo.  
A generalização do conceito da justiça social, na sequência do 
desenvolvimento dos ideais intervencionistas, esteve na origem do Estado 
de bem-estar social, conceito inseparado da ideia da justiça distributiva, 
tendo como fim último o bem comum. Assim, o conjunto das políticas 
públicas da protecção social destinar-se-ia à melhoria das condições de 
vida de todos os cidadãos. Isso pressupõe a criação de igualdade de 
oportunidades e igualdade de resultados816. 
Assim, a Constituição social representa um processo de igualização dos 
direitos sociais arduamente conquistados e requer o respeito pelos direitos 
humanos. A igualdade diante da lei e a igualdade de condições sócio-
económicas básicas constituem pilares básicos para uma democracia 
participativa, livre e responsável.  
Nestes termos a função redistributiva do Estado e o princípio 
democrático817 são incompatíveis com quaisquer conceitos, cujo conteúdo 
se alia à economia e à actividade económica. Um exemplo disso é a 
corrupção considerada um elemento alheio à economia e, portanto, nesta 
medida, perturba a distribuição da riqueza, uma função do Estado. Ela 
distorce o princípio da igualdade e o princípio democrático, fragiliza o 
Estado e a democracia, ao eleger centros de poderes e de decisão não 
democráticos ou não dominados pelo princípio democrático, para além de 
configurar uma fonte permanente de contenda entre os homens818.     

                                                                                                                                               
consideração, pelos utilitaristas, da felicidade como bem supremo e incondicionado, mesmo que contra os 
direitos e liberdades individuais.   
No mesmo diapasão, a obra do autor O liberalismo político, pp 14, 41, 62, 180. 
816 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Contrato social, p 19. 
São disso exemplo as políticas redistributivas dos Estados modernos no sentido de atenuar/eliminar as 
diferenças de oportunidades que podem estar na origem das desigualdades reais.  
817 Um princípio elevado à dignidade constitucional pelo TCEDEAO, que no seu artigo 4.º, al. h), ii) 
impõe aos Estados membros a opção por um tipo de governo democrático – sem contar com o princípio 
do respeito, promoção e protecção dos direitos do homem e dos povos, conforme o artigo 4.º, al. g) –, 
uma exigência que se inscreve na Declaração de Princípios Políticos adoptada em Abuja, em 1991. Sem 
uma base expressa, nos mesmos moldes, não se encontra consagrado um dispositivo semelhante no 
TUEMOA, sem embargo da afirmação do respeito pelos direitos fundamentais, conforme expressa o 
artigo 3.º deste Tratado.   
Em relação à União Europeia vide JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, I Vol., Direito 
Institucional, pp 604 e ss.   
818 Escrevemos noutro lugar que a corrupção é uma forma ilegítima de repartição de rendimentos. Hoje 
em dia, devido à ineficiência das instituições em geral, tende a prevalecer comportamentos individuais e 
colectivos de procura de vantagens que inspiram a corrupção, termo aqui empregue com o significado de 
um Estado que não consegue ser guardião do bem comum. Ele fica-se por comportamentos que 
configuram rent-seeking. 
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Com efeito, a legitimidade de uma qualquer autoridade deriva das 
convenções entre os homens, seres sociais, por natureza, individualidades 
morais que não podem renunciar as suas próprias dignidades. Pelo contrato 
social se contempla um conjunto de regras de convivência entre os homens, 
com consequência negativa no caso de incumprimento. Este pacto que se 
estabelece dentro de uma sociedade visa a protecção dos indivíduos que a 
ele vincularam, bem como a sua propriedade.  
Desde os primórdios do Estado moderno dominou a convicção de que a 
vinculação social é estabelecida entre os homens livres. A ideia da 
liberdade centra-se na determinação da vontade individual (acção). 
Portanto, o indivíduo livre não é dependente. Não é servo. Nem sequer é 
mendigo, cuja dependência económica se assemelha a dependência 
(político-civil) de um servo. Estes são dependentes social e 
economicamente, respectivamente. O indivíduo livre tem, por este facto, 
direito de participação no contrato social, como seja o direito de voto 
político. Uma visão sem validade política e social, por ser desconforme 
com a realidade actual, onde todos se reconhecem como iguais em 
dignidade e em direito819.  
Uma melhor e correcta interpretação do paradigma e legalidade coloniais 
permitiriam concluir que a sociedade colonial, criada e regulada, de acordo 
com determinados princípios e regras, instituições e valores, no quadro das 
relações sociais e económicas criadas nas colónias, não poderiam ser 
considerados protótipo de um contrato social, com essas características, 
dadas as desigualdades a ela inerentes, mormente no concernente à política 
de submissão da sociedade nativa (natural) à sociedade civilizada. 
 
A universalidade e igualdade de direitos, historicamente, têm como 
condição básica o assimilacionismo, isto é a negação do outro, o não 
reconhecimento da sua identidade como indivíduo e ser social a se. É a 
expressão de uma filosofia política e social que pauta pela primazia de 
determinada raça e cultura humanas em detrimento de outras, consideradas 
de inferior estatuto político-social. Por outro lado ele é uma potencial fonte 

                                                                                                                                               
Numa rara análise RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 116, explica que os “valores unem” os homens 
e “«o dinheiro», de que cada um se apropria em detrimento do outro, divide e opõe os homens.” O mesmo 
autor que, elucidando o exemplo de “cultura de cocaína” interroga: “Entre uma vida de miséria, sempre a 
labutar, e a riqueza fácil, quantos «professores de virtude» resistiriam à tentação?”  
Eu responderia, dependendo da formulação, muitos que (não) conseguem viver as suas rotinas de 
procurar garantir o seu ganha-pão e da sua família com o seu suor e sangue. Uma vida repleta de 
honestidade ou falta dela, sobretudo na nossa recente experiência que envergonha todos os guineenses, 
pessoas de bem… 
819 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Contrato social, pp 30 e ss.  
No presente está completamente ultrapassada a visão distorcida da dignidade da pessoa humana, através 
da qual, durante muito tempo, se defendeu a ideia da superioridade de um grupo de indivíduos sobre 
outro, em decorrência da raça, da classe social, da crença religiosa ou do nível cultural.  
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geradora de sentimento de exclusão no seio da própria família e sociedade 
tradicionais820. 
O período da colonização portuguesa teve como característica principal a 
existência de classes sociais (entre os cidadãos portugueses e os indígenas 
ou não cidadãos encontravam-se os assimilados, uma classe social 
intermédia, composta de indivíduos forçados a rejeitarem as suas tradições 
sociais e culturais), que fundamentou o instituto do indigenato, de um lado, 
e a alienação social e cultural821, de outro. Por isso mesmo, nele se revelou 
o carácter discriminatório e desigual da sociedade portuguesa. Esta é uma 
das faces negras do paradigma e legalidade coloniais, que encobrem uma 
manifestação de apartheid racial e social822.  
A configuração da geografia social do colonialismo português separou os 
cidadãos dos gentios, numa lógica de desigualdade entre os indivíduos, 
com fundamento na suposta superioridade da civilização e dos valores 
europeus em relação aos dos africanos. Isto é a sociedade colonial criou um 
tipo de Estado que se aliou da sociedade e da cultura africanas, recusando 
as bases socioculturais dos nativos. Deste modo, a legitimação do poder 
político colonial fica muito limitada e ferida pela sua própria natureza. 
Segundo o artigo 5.º823, parág. único da Constituição Política da República 
Portuguesa de 1933, “a igualdade perante a lei envolve o direito de ser 
provido nos cargos públicos, conforme a capacidade ou serviços prestados, 
                                                 
820 A assimilação e a concessão de liberdades locais eram resultados de uma evolução dos sistemas 
coloniais que pretendiam a supressão das desigualdades entre a população nativa e a população branca. 
Vide neste sentido PAUL REUTER, Instituições Internacionais, p 56.  
Numa análise crítica à política de assimilação colonial portuguesa, MARCHISTO S. apud JOÃOZINHO 
VIEIRA CÓ, Acção das organizações internacionais para a África, em particular paras as ex-colónias 
portuguesas em África, OIA, Roma, 1996, escreve a p 30: “(…), além de ser falsa do ponto de vista 
científico, é desumana, oportunista e imoral. Baseia-se, na realidade, na tese racista da indignidade e da 
incapacidade da raça negra e da civilização negro-Africana, pretende impedir que o génio dos povos 
Africanos, na sua autenticidade original, contribua para o enriquecimento da cultura e da civilização 
humanas; fomenta o desprezo, o desrespeito e a dessolidariedade de minorias ditas – assimiladas – para 
com as grandes comunidades Africanas a que realmente pertencem.” 
821 RENATE ZAHAR, Colonização e alienação, Contributo para a teoria política de Frantz Fanon, 
Ulmeiro, Terceiro Mundo e Revolução, n.º 2, Tradução, Lisboa, 1976, p 81 descreve assim a situação: 
“Para um indivíduo que cresceu no seio da família tradicional, que lhe transmite a sua cultura e a sua 
religião próprias, que todavia se confrontou incessantemente com uma cultura e valores estranhos, segue-
se um conflito que determina, em geral, um comportamento exasperado.” 
822 Presentemente, o fenómeno da migração tem subjacente uma outra manifestação do apartheid social 
encoberta pelo título de residência, concedido, discricionariamente, pelas autoridades administrativas 
competentes, com pouco ou quase nulo poder de sindicância ou controlo judicial, uma vez que os seus 
pretendentes, por razões diversas, na generalidade dos casos, não têm acesso aos órgãos judiciais 
competentes. Os cidadãos estrangeiros, emigrantes, na sua maioria são indocumentados e por esta razão 
limitam os seus movimentos a uma área restrita ao seu ambiente caseiro e actividade profissional, para 
não ser surpreendido nas rusgas policiais, na procura de ilegais ou indocumentados.  
De um modo geral a situação dos indocumentados reflecte-se no direito de acesso às prestações sociais. 
Sobre o assunto vide JEAN-JACQUES DUPEYROUX et XAVIER PRÉTOT, “Le droit de l’étranger à la 
protection sociale”, pp 69-76. 
823 O corpo do artigo reza o seguinte: “O Estado português é uma República unitária e corporativa, 
baseada na igualdade dos cidadãos perante a lei, no livre acesso de todas as classes aos benefícios da 
civilização e na interferência de todos os elementos estruturais da Nação na vida administrativa e na 
feitura das leis.” Como é óbvio está em causa a igualdade formal. 
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e a negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título 
nobiliárquico, sexo ou condição social, salvas, quanto à mulher, as 
diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família, e, quanto aos 
encargos ou vantagens dos cidadãos, as impostas pela diversidade das 
circunstâncias ou pela natureza das cousa.” 
Significa isso que o princípio da igualdade, mesmo na sua dimensão 
formal, na perspectiva do paradigma e legalidade coloniais não se aplicava 
às mulheres e aos não cidadãos, que se confunde com os nativos de África, 
que não partilhavam a cultura e os valores europeus. O problema reside, 
aqui, simplesmente no ser diferente pela própria natureza humana em 
função do sexo, de um lado, e da raça e estrato social, por outro. 
Assim se justificava a condição de menoridade da mulher, 
independentemente da sua pertença a sociedade africana ou a sociedade 
portuguesa ou ainda europeia, conforme estabelecida na lei civil, quanto à 
capacidade de exercício de direitos ou administração dos bens pessoais, 
sobretudo quando casada em regime de comunhão de bens.     
 
No domínio da economia, as sociedades coloniais são dominadas por 
relações de produção, em que os meios de produção não pertencem aos 
trabalhadores e nem integram os bens ou meios pertencentes à comunidade 
social. Estas economias modificaram substancialmente as estruturas 
internas das relações de produção próprias das economias das sociedades 
tradicionais. Assim se justifica que elas, as economias coloniais, assentam 
na produção de matérias-primas e na utilização dos indígenas como 
proletários824. 
Sem embargo da não univocidade das respostas possíveis, quanto às 
experiências coloniais, nos diferentes territórios, a sociedade colonial 
apresenta características de economias capitalistas825, qual seja o 
aproveitamento das matérias-primas para as suas indústrias, em franca 
expansão, e, em consequência, o atraso das economias dos territórios 
colonizados, sem contar com a separação do trabalhador dos meios de 

                                                 
824 RENATE ZAHAR, Colonialismo e alienação, p 38, afirma: “Nos territórios transformados pelas 
metrópoles em reservatórios de matérias-primas, o colonialismo proletarizou os indígenas, a quem faz 
trabalhar nas minas e nas plantações. Mas é difícil considerar isso como uma passagem ao trabalho 
assalariado, pois que se trata, na maior parte dos casos, de condições de trabalho forçado, muitas vezes 
remunerado em espécie.” 
825 O debate desta questão encontra diferentes respostas, consoante os teorizadores – cita-se alguns nomes 
como PAUL A. BARAN – que entende que o “capitalismo ocidental, ao destruir os quadros seculares 
dessas economias rurais e ao impor a produção exclusiva de géneros exportáveis, destruiu a autarquia 
primitiva dessas sociedades e alargou, ao mesmo tempo, o campo de acção aberto à circulação mercantil 
– (pp 40-41). 
Para André Gunder Frank a “minha tese é que o subdesenvolvimento resulta das contradições burguesas 
do desenvolvimento do sistema capitalista nos países satélites e periféricos, que são despojados do seu 
excedente económico, ao mesmo tempo que, nas metrópoles que se apropriam desse excedente, o 
desenvolvimento económico avança a passos de gigante...”, citado por RENATE ZAHAR, Colonialismo 
e alienação, pp 40-53.   
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produção, a mediação da relação contratual laboral pelo salário e a 
destruição das estruturas tradicionais de propriedade e da produção826. 
Numa palavra, a dualidade económica827 que caracteriza a economia 
desenvolvida e concorrencial versus economia subdesenvolvida, assente 
em monoculturas ou produções económicas de subsistência, sem condições 
técnicas que permitam desenvolver a economia local828. 
Se se considera o paradigma e legalidade revolucionários obreiros de 
grandes males sociais, não menos certo é o seu pioneirismo no domínio da 
concretização do princípio constitucional da igualdade entre os homens e as 
mulheres, pelo menos no que tange ao desempenho de cargos político-
militares (durante a luta de libertação nacional) e políticos (na actualidade 
passada e recente)829, sem contar com o plano social. Exemplo disso é a 
elevação à dignidade constitucional do princípio da igualdade entre o 
homem e a mulher, em todos os domínios da vida, como determina o artigo 
26.º, n.º 3, CRGB, aflorada já anteriormente pela Lei n.º 3/1976. 
No mesmo plano constitucional se encontra ancorada a igualdade entre os 
filhos, independentemente do estado civil dos seus progenitores (artigo 26, 
n.º 2, idem), numa linha reformista da situação de total degradação da 
família como concebida na época colonial, com a denominada filiação 
legítima e filiação ilegítima, um aforismo de filhos nascidos na constância 
ou fora do casamento (civil e religioso).    
 
Presentemente, o artigo 24.º da Lei Fundamental guineense consagra, de 
forma expressa, o princípio da universalidade e igualdade de direitos entre 
os cidadãos. Ou seja, pela Constituição o Estado da Guiné-Bissau recebeu a 
nobre missão de criar uma sociedade justa (artigo 3.º, “in fine”) e igual, 
livre da miséria, da opressão e sem classes (artigo 1.º, n.º 2). Trata-se de 

                                                 
826 A destruição destas estruturas na visão de JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e 
integração económica regional em África”, p 181, tem como consequência uma dupla impossibilidade das 
economias subdesenvolvidas. Assim sendo conclui que: “(…), o subdesenvolvimento não se reduz à 
dimensão económica, é sobretudo o resultado de desarticulação das sociedades periféricas, iniciada com a 
destruição das culturas tradicionais, prosseguida com a imposição da cultura ocidental e, mais 
recentemente, com a difusão dos modos de comportamento e de consumo das sociedades industrializadas 
do centro.” 
Em sentido próximo YVES BENOT, Quê é o desenvolvimento?, p 14. 
827 Uma tradução da tese do “desenvolvimento dualista da economia”, conforme RENATE ZAHAR, 
Colonialismo e alienação, p 44, confundido com a “progressão linear do feudalismo ao capitalismo” 
europeu, segundo alguns teóricos. Esta posição não encontra acolhimento, em virtude de não se poder 
“falar de estruturais feudais, quando as relações de dependência resultam de base internacional e do 
processo bipolar do capitalismo” (idem).   
828 No mesmo sentido RENATE ZAHAR, Colonialismo e alienação, escreve a p 43: “O processo 
capitalista, ao estender-se pelo mundo, suscita a formação, num pólo, de metrópoles altamente 
industrializadas, e, no outro, de países satélites em estagnação.” 
829 Nomes de mulheres-combatentes da luta de libertação nacional, como Titina Silá, Quinta 
“Combatente” e Cármen Pereira, entre muitas outras. Aquelas não tiveram a sorte de conhecerem e 
viverem na Pátria guineense livre e independente. Esta última durante mais de duas décadas exerceu 
várias funções públicas. De entre elas na presidência da Assembleia Nacional Popular e nos 
comissariados ou ministérios. 
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uma luta constante contra todas as formas de degradação da pessoa humana 
que, por sua vez, encontra fragmentação em outras lutas emancipatórias, 
sobretudo pela defesa da igualdade das mulheres e pela superação da 
sociedade civil dos malefícios hodiernos. 
A subjugação da sociedade civil, em particular, pelos políticos e militares, 
é, então, um factor de tomada de consciência e de confluência de todos os 
actores sociais, para uma luta que a própria Constituição, no seu artigo 11.º, 
n.º 2, concentra a atenção nos órgãos do poder político do Estado, cada um 
à sua maneira, ao clamar uma sociedade livre, sem sujeição a qualquer 
grupo ou classes. 
É pacífica a necessidade da afirmação do cidadão guineense, depois de 
anos da limitação da afirmação da sua personalidade, subjugada pelo tipo 
do Estado e anormal exercício do poder político. O período do partido-
único e do Estado paternalista não foi favorável ao desenvolvimento da 
cidadania e dos direitos conexos. Outrossim, os actuais constrangimentos à 
democracia.  
Hoje, com a superação dos limites político-ideológicos parecem criadas as 
condições para o desenvolvimento da personalidade individual dentro da 
sociedade. Mas, no entanto, nem por isso pode gabar-se pela sua realização 
seriamente comprometida pelos constrangimentos impostos por 
comportamentos rejeitados, à partida, pela Constituição.     
    
A proclamação, pela CRGB, do princípio da igualdade entre os cidadãos, 
elevada à categoria de princípio estruturante do Estado da Guiné-Bissau 
(artigo 24.º) surge, na prática, mais como um ditame a alcançar no futuro. 
Basta uma breve observação das diferentes facetas (sobretudo social, 
económica e política) da nossa sociedade. As dissintonias com a 
Constituição são evidentes. Por ela não se admite discriminações ou 
situações de desvantagens infundadas. Ou seja, o preceito constante deste 
artigo tem a virtualidade de proteger todas as pessoas em geral contra 
discriminações. Daí a razão de ser um princípio geral de igualdade. 
O princípio da igualdade projecta-se na relação Estado (incluindo as 
entidades públicas) e seus cidadãos. Identicamente entre estes nas suas 
relações privatísticas. De igual modo, a sua presença, ainda, nas relações 
entre estes últimos com as pessoas ou entidades morais, independentemente 
da sua natureza e forma jurídicas. Daí a sua importância no domínio da 
matéria que nos ocupa.   
Como colorários do princípio da igualdade, com conexão com o nosso 
tema, vislumbram-se a sua projecção, a nível constitucional, nos domínios 
específicos da igualdade entre o homem e a mulher830 (artigo 25.º), os 

                                                 
830 Para uma síntese da desigual posição, na prática, dentro da família entre o homem e a mulher, basta 
percorrer as análises de JOHN KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 52-55. O autor 
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filhos (artigo 26.º, n.º 2), os cônjuges (artigo 26.º, n.º 3), (artigo 26.º), entre 
os cidadãos nacionais residentes no país e os residentes no estrangeiro 
(artigo 27.º831), os cidadãos nacionais e os estrangeiros e apátridas, salvo as 
restrições legais constantes do artigo 28.º, n.º 1832.  
De uma outra banda, ainda nessas linhas, a consideração dos agentes 
económicos e a protecção legal ou melhor a consideração da sua 
subjectividade, enquanto um dos núcleos constituídos por cidadãos. A 
estatuição constitucional precisa o núcleo subjectivo que merece tratamento 
igual, sem qualquer formulação de considerações subjectivas: os cidadãos.  
A formulação geral, sem especificação, não permite a dúvidas de 
interpretação, porquanto o princípio geral de igualdade, na consagração do 
artigo 24.º CRGB, tem uma ampla margem de aplicação e a um número 
universo subjectivo delimitado, composto por cidadãos. Contudo, a sua 
aplicação escapa as fronteiras nacionais, não sendo, portanto, susceptível 
de se aplicar este princípio longe dos limites territoriais do Estado da 
Guiné-Bissau, onde dominam outras soberanias e valores de diversas 
naturezas833.  
Mas, não obstante, os próprios documentos nacionais, maxime as 
Constituições, e internacionais, a Declaração Universal dos Direitos dos 
Homens e os documentos que a complementam (Pactos Internacional e a 
Carta Africana, entre nós) não são limitativos. Este ponto de vista expresso 
nestes documentos não se compadece com a política selectiva e restritiva 
dos Estados no concernente ao círculo limitado dos indivíduos que concede 
a categoria de cidadão. Equivale isso dizer a concessão de tratamento 

                                                                                                                                               
enaltece a autoridade masculina perante a subserviência feminina, como uma realidade comum nas 
sociedades dos nossos dias.   
Igualmente A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, pp 8-10. 
Vide em relação à igualdade de género na União Europeia a analise de ANGELS MARTÍNEZ I 
CASTELLS, “Direitos sociais na União Europeia e outras questões de género”, pp 295-311.  
Do ponto de vista da actividade laboral, vide MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, “Igualdade 
de tratamento entre trabalhadores e trabalhadoras em matéria remuneratória: a aplicação da Directiva 
75/117/CE em Portugal”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 57, Lisboa, Janeiro 1997, pp 159-181. 
831 Este preceito constitucional estabelece o princípio de igualdade entre os cidadãos (nacionais) 
independentemente do lugar onde se encontram, quer seja no território nacional, quer seja no estrangeiro, 
ressalvando a eventual incompatibilidade do exercício de direitos em virtude da não permanência no 
território nacional, nesses termos: “Todo o cidadão nacional que resida ou se encontre no estrangeiro goza 
dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres que os demais cidadãos, salvo no que seja 
incompatível com a sua ausência do País” (n.º 1) “Os cidadãos residentes no estrangeiro gozam do 
cuidado e da protecção do Estado” (n.º 2).  
Atendendo o objectivo de combate à pobreza e exclusão social intrínseco à protecção social de cidadania 
(cfr. artigo 4.º LEPS), estritamente ligado ao território nacional, significa que os seus benefícios se 
limitam às populações residentes no território nacional (artigo 5.º, idem). No entanto faz sentido no 
domínio do acordo entre os Estados em matéria de protecção social dos seus cidadãos residentes no 
estrangeiro.  
832 Estas restrições são relativas “aos direitos políticos, ao exercício das funções públicas e aos demais 
direitos e deveres expressamente reservados por lei ao cidadão nacional.” 
833 Nesta situação ter-se-ia que pensar numa cidadania comunitária/da união, que ultrapassa o mero 
somatório das cidadanias nacionais, tal como definida na lei. Ou ainda na cidadania mundial ou da aldeia 
global. 
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desigual e, em consequência a exclusão no processo participativo 
democrático. Com isso os princípios da igualdade e da fraternidade “ficam 
comprometidos em face de um princípio concorrente: o de tratamento 
diferenciado em função do estabelecimento arbitrário de categorias 
distintas de homens.”834          
As sociedades pós-tradicionais identificam-se com o pluralismo cultural, 
por isso mesmo a necessidade do assimilacionismo jurídico (igualdade 
jurídica rectius sensu). Isso equivalerá a uma integração humana, mas sem 
descaracterização identitária. Os emigrantes constituem uma manifestação 
de diversidade social, étnica, cultural, e até mesmo linguística. Sem 
embargo da integração (forma de combate à exclusão e à marginalização 
sociais) não pode, nem deve, significar o desrespeito pela integridade do 
outro que, por razões diversas, sobretudo económicas, procura refúgio e 
melhores condições de vida no estrangeiro835.  
A modernidade reclama a afirmação da personalidade individual, no 
sentido da superação dos limites materiais, políticos e ideológicos que 
pretendem sucumbir a cidadania e os direitos conexos. Assim ganha 
relevância, no plano do direito internacional, a questão da não 
discriminação entre nacionais e estrangeiros, que sugere a superação do 
vínculo político a um Estado.  
Ela tem na sua esteira as Convenções n.ºs 19 e 162 da OIT, como 
decorrência do reconhecimento do direito à protecção social a todo o ser 
humano, independentemente da sua vinculação política, desde que resida 
no território de um Estado. Do mesmo modo em relação aos trabalhadores 
                                                 
834 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 119. 
Tal discriminação, entre nós protagonizado pelo colonialismo português, é ultrapassada por uma 
sociedade plural e aberta fundada em valores de dignidade da pessoa humana, sem preconceitos de raças, 
cor da pele, crenças religiosas, nível social ou cultural,…  
835 Este é um dos problemas que depende da capacidade de integração do emigrante, por natureza 
pertencente a uma das minorias étnicas, na vida social em geral do país de emigração, mesmo que se trata 
de cidadãos de Estados membros europeus integrantes da União Europeia.  
Recentemente a União Europeia e a comunidade internacional foram surpreendidas pela política de 
expulsão/deportação massiva, pela França, de cidadãos romenos e búlgaros, vulgo ciganos romenos e 
búlgaros, um acto considerado, para alguns sectores, como de política xenófoba e racista. Mesmo 
admitindo a limitação da aplicabilidade integral da liberdade de circulação dessas pessoas no espaço 
Schenguen. 
As dificuldades de integração são várias, apontando-se, entre outras, as diferenças de valores culturais e 
sociais, a ‘necessidade’ de preservação das tradições ancestrais e a igualdade (e o exercício) de direitos. E 
os problemas não são para menos: o sistema de educação, numa sociedade que reclama(?) pela 
multiculturalidade, a tentativa de estender os valores da cultura política para a esfera privada e 
comunitária e vice-versa; as sub-sociedades nacionais e a incorporação nas sociedades supranacionais; as 
conotações pejorativas, raciais, violentas,... 
Vide para mais referências sobre o assunto CHARLES TAYLOR, “A política de reconhecimento”, in 
Multiculturalismo, (Título original: Multiculturalism), tradução de Marta Machado, Instituto PIAGET, 
Epistemologia e Sociedade, Lisboa, 1998, pp 45-94; JURGEN HABERMAS, “Lutas pelo 
reconhecimento no Estado democrático constitucional”, in Multiculturalismo, (Título original: 
Multiculturalism), Tradução de Marta Machado, Instituto PIAGET, Epistemologia e Sociedade, Lisboa, 
1998, pp 125-164; JOHN REX, Multiculturalism and political integration in the modern nation State, 
CIDOB Edicions, Barcelona, N.º 1, 2004, pp 9-11; ’JÌMÍ O. ADÉSÌNÀ, The nexus of social integration, 
poverty reduction and full employment: A transformative social policy agenda, (Artigo de Internet). 
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emigrantes, como mandam as Convenções n.ºs 97 (aplicável aos 
trabalhadores estrangeiros/emigrantes) e 118 (igualdade de tratamento em 
matéria da Segurança Social). Elas fazem eco no nosso princípio 
constitucional da igualdade, cujo campo de aplicação subjectiva elege os 
cidadãos nacionais, mas, igualmente, extensível (cfr. n.º 1, artigo 5.º, Dec. 
n.º 5/1986), pelo princípio da reciprocidade de tratamento, aos cidadãos 
estrangeiros836. 
Ainda no mesmo plano de origem convencional foram aprovados, entre 
nós, “ad referendum” os instrumentos que norteiam os Estados em matéria 
de protecção específica das mulheres. Assim o Protocolo à Carta Africana 
dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos das Mulheres em 
África, o Projecto Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção n.º 183 da 
OIT sobre a Revisão da Convenção (Revista) relativa à Protecção de 
Maternidade (1952).   
A ideia da promoção da igualdade real entre os cidadãos advém do Estado 
de Direito, sobretudo as sociedades modernas de democracia económica e 
social, e obriga os poderes públicos a importantes tarefas e intervenção na 
conformação, transformação e modernização (ou redefinição) das 
estruturas sociais e produtivas. Assim, uma leitura atenta do princípio da 
universalidade e igualdade de direitos, na procura de uma interpretação 
harmonizada com os ditames das sociedades modernas, permitirá concluir 
os seguintes: 
 

a) inclusão de todos os cidadãos no sistema público de providencial 
ou de Segurança Social, consoante a natureza da relação jurídica 
restrita unicamente a uma determinada categoria ou ao conjunto de 
cidadãos, independentemente da sua vinculação jurídico-laboral; 
b) inclusão de todos os rendimentos auferidos ou produzidos 
(inclusivamente consumidos) em actividades económicas 
consideradas relevantes para efeitos de financiamento dos mesmos 
sistemas; 
c) indiferença da proveniência de rendimentos económicos, segundo 
a lógica de integração do sector formal versus informal da economia 
ou ainda dos seus consumos; 
d) qualquer tentativa de diferenciação de trabalhador e seu 
rendimento em função do sector de actividade económica teria como 
consequência um sistema público de protecção social injusto que 
considera apenas determinadas remunerações ou determinados 
rendimentos oficializados para o financiamento das prestações 
sociais a ser garantidas indiferentemente a todos os cidadãos.   

                                                 
836 No domínio da protecção social vide a sua projecção, no caso francês, em JEAN-JACQUES 
DUPEYROUX et XAVIER PRÉTOT, “Le droit de l’étranger à la protection sociale”, pp 69-76. 
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Nos Estados modernos a realização da personalidade individual e colectiva 
constitui preocupação do poder político. A procura da afirmação da 
autonomia individual e colectiva, nos nossos dias, traduz a ideia da 
superação dos malefícios de um passado político-ideológico e da luta pela 
conquista de espaço de intervenção sem tutela. A questão central está na 
cidadania e nos direitos políticos e sociais.  
As leis e as instituições sociais em geral, sobretudo as jurídicas, nas 
sociedades patrimoniais – como é o caso em concreto da sociedade 
guineense – ressentem-se com a tendência privatizante do Estado. Não 
raras vezes, elas não expressam normas impessoais fixadas a partir de um 
consenso social, aplicáveis por igual a todos os destinatários. Assim sendo, 
elas constituem fundamentalmente instrumento casuístico a ser utilizado de 
acordo os interesses particulares de quem governa e em benefício de um 
núcleo restrito dos cidadãos (quiçá, um feliz exemplo seria as legislações 
da protecção social dos trabalhadores e a legislação da protecção social dos 
políticos e governantes). Nessa medida, as leis e as instituições sociais 
podem ser potenciais fontes de discriminação dos cidadãos do mesmo 
Estado e dos não cidadãos ou estrangeiros (caso em que estes não são 
titulares de direito às prestações sociais num sistema – parcialmente – 
universal). 
Nessas sociedades as ideologias políticas funcionam como retórica 
encobridora da mais profunda realidade do poder administrado 
desigualmente. Essa retórica que, presentemente, sob a capa do 
democratismo (e do multipartidarismo), ocupa lugar de destaque de um 
projecto real que conduz a maturidade da cidadania e da representação, 
fórmulas que conduz a universalidade e igualdade de direitos.  
 
No passado vigorou uma certa lógica de rent seeking, como indiciam as 
práticas do clientelismo e da cooptação, não completamente dissipada no 
presente. Estas expressões originais do regime autoritário e patrimonialista 
do Estado e de arranjos políticos não foram erradicadas totalmente, 
porquanto continuam a ser formas de garantir o poder ou a riqueza, em 
benefício próprio.  
Ora, perante tamanhas evidências, a principal decorrência desse status quo 
é a fraqueza da cidadania e da participação activa na gestão dos assuntos 
públicos. A pessoa não vale por si, pelos seus direitos inalienáveis, mas 
pelas suas relações clientilistas. Resulta disso que os cidadãos são 
considerados de primeira ou de segunda, dependendo do grau de 
relacionamento individual com os governantes e políticos. Numa palavra, a 
igualdade entre os cidadãos apenas tem expressão legal, mas de difícil 
concretização prática. 
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A persistência da pobreza e da precariedade das condições sociais são 
causas da desigualdade em África e no mundo em geral. Anote-se para a 
distância abismal que separa os povos desenvolvidos e os subdesenvolvidos 
ou em vias de desenvolvimento. São reveladores os indicadores de 
desenvolvimento humano das Nações Unidas. Outrossim, a mesma 
realidade encontra-se dentro das fronteiras físicas do mesmo território. O 
caso concreto da Guiné-Bissau, sobretudo a partir do momento em que se 
iniciou o processo de liberalização económica e o seu efeito na criação de 
uma elite837 económica nacional em constante ascensão!...  
As desigualdades sociais seguem o ritmo do acentuamento da pobreza. E 
com elas a doença, a insegurança alimentar838, a fome, a ignorância, o 
atraso no crescimento físico e mental, a má nutrição,... Enfim, gera-se um 
círculo vicioso839 da pobreza e de atraso no desenvolvimento económico e 
social, cujos ónus são suportados mais pela população com carência 
económica. Consequência disso, invariavelmente, é o afastamento precoce 
das crianças, sobretudo de sexo feminino, da escola e da aprendizagem e o 
início à vida activa, em tenra idade, como forma de ajudar a família na 
procura de ganha-pão. 
As ruas das nossas cidades, sobretudo a capital Bissau, testemunham esta 
realidade que ensombra o futuro de muitas crianças. Perguntar-se-á como 
alcançar a igualdade material num país carente de tudo? Em que as 

                                                 
837 No mesmo sentido HENRY BIENEN, “Comentários a “Sistemas económicos e políticos de 
desenvolvimento em África ao Sul do Saara”, do Professor M. Diouf”, p 161, a nível do continente 
africano: “Observa-se em África uma tentativa para criar uma classe indígena de proprietários, que não 
existia na altura das independências, utilizando o acesso ao Estado.”  
838 No ano de 1997, pelo Decreto n.º 18/1997, de 26 de Maio, publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 21, 
da mesma data, foi aprovada a Carta Política de Desenvolvimento Agrário, CPDA, que afirma que a 
“segurança alimentar nacional baseia-se essencialmente na produção local”, sendo que a sua 
competitividade sente-se afectada “pelo encravamento das zonas de produção e a inexistência de meios de 
transportes adaptados; os entraves à comercialização dos produtos agrícolas, nomeadamente as ofertas 
atomizadas, a falta de crédito de comercialização, o descasque tradicional feita pelas mulheres e pelas 
jovens no meio rural; a degradação do principal sistema de produção, o arroz de mangal; a falta de apoios 
ao melhoramento das técnicas tradicionais de uma orizicultura exemplar de adaptação ao meio; a falta de 
capacidade de transformação (pequenas unidades de processamento); as numerosas exonerações sobre o 
arroz comercial importado e a não cobrança das taxas em numerosos casos.” 
Significa isso que, atendendo ao estado actual, a insegurança alimentar deve-se, em parte, a configuração 
básica do território e isolamento de algumas populações, sobretudo nas épocas chuvosas, e a restrição do 
papel de Estado como um simples enquadrador/regulador que se alia das suas funções e 
responsabilidades, de onde a sua substituição, no exercício de um papel activo, pela sociedade civil na 
satisfação das necessidades dessas mesmas populações, através de financiamentos garantidos, por 
exemplo, pela UE. 
Por outro lado, a ausência de uma actuação integrada e coordenada por estruturas técnicas independentes 
dos ministérios pode reduzir os efeitos negativos de uma actuação conduzida a partir de gabinetes, sem 
correspondência com a realidade social e económica das populações. 
Para mais desenvolvimentos sobre a segurança alimentar e as suas repercussões sobre o nível de vida das 
populações dos países menos desenvolvidos vide Relatório do FAO, El Estado de la inseguridad 
alimentaría en el mundo, 2008. 
839 Sobre a matéria vide a análise feita, no caso das minorias étnicas norte-americanas, por GUNNAR 
MYRDAL, Value in social theory A selection of essays on methodology, The International Library of 
Sociology & Social reconstruction, Edited by Paul Streeten, London, 1962, pp 188-192. 
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meninas, particularmente, são afastadas prematuramente (ou nunca tiveram 
a oportunidade de frequentar um estabelecimento de ensino) da escola e 
perdem oportunidade para adquirem conhecimentos formais, capacidades e 
competências tão úteis e indispensáveis ao acesso ao mercado de emprego? 
Esta inquietação preocupa a todos, sem excepção. A participação dos 
indivíduos, das famílias, das instituições privadas e públicas, nacionais e 
internacionais deve constituir o motor para a resolução dos males sociais. 
Numa palavra precisa-se de investimento humano tanto nacional como 
internacional, garantido quer por via da solidariedade nacional, quer por via 
da solidariedade internacional.     
As dinâmicas das economias explicam, em parte, a questão das 
desigualdades. É sabido que numa fase inicial, anterior à Revolução 
Industrial, as economias estavam em situação idêntica de desenvolvimento 
tecnológico ou falte dele840. Entretanto, as inovações tecnológicas e a sua 
difusão a nível mundial revelaram-se determinantes no aumento ou na 
redução das desigualdades. As novas tecnologias funcionam como um veio 
de difusão da riqueza e por conseguinte produz uma tendência de 
igualização841 dos rendimentos dentro e fora dos territórios económicos. 
Igualmente se pensa que a forma de inserção das economias nacionais ou 
regionais na economia mundial produz o mesmo resultado. Estas são as 
preocupações inerentes às teses da teoria e política de desenvolvimento842. 
Por outro lado, as dinâmicas económicas são constrangidas pelo grau de 
abertura e de monetarização do território económico. A produção 
interna/externa encontra o seu equivalente no consumo interno/externo, 
conforme a lei de mercado de JEAN-BAPTISTE SAY, gerando uma 
repartição de rendimentos entre os factores de produção, na presença da 
                                                 
840 É verdade que as economias menos desenvolvidas revelam, em geral, défice de industrialização. 
Entretanto se considerarmos os projectos de desenvolvimento africanos assentes nesta lógica, seríamos 
forçados a concluir que as experiências de industrialização africana não obtiveram os mesmos resultados 
comparativamente aos países europeus e asiáticos. Um exemplo paradigmático é a Guiné-Bissau que, 
logo, na pós-independência assentou as suas estratégias de desenvolvimento económico e social na 
indústria (transformadora).  
Os fracassos podem ser explicados, no geral, pelos seguintes: indústria rudimentar; 
sobredimensionamento de equipamentos; estruturas de custos não competitivas; dependência tecnológica 
e endividamento externo; reduzida capacidade de criação de empregos; ausência de dinamização das 
relações inter-sectoriais, na opinião de AMÉRICO RAMOS DOS SANTOS, “Crise do desenvolvimento e 
crise da educação: o caso africano”, in RIEA, n.ºs 12 e 13, Jan./Dez., 1990, p 357. Também LARS 
RUDEBECK, “O ideal socialista em África…”, p 316, Autor que faz depender o desenvolvimento 
económico africano “às condições do mercado mundial, tendo os produtores e consumidores como 
intermediários Estados frágeis… as relações do poder económico e político são exercidas em forte 
detrimento dos trabalhadores…” (Negrito nosso). 
841 No caso dos Estados africanos ela é particularmente lenta, não apenas em resultado de baixa produção 
como também de condições sociais em geral. Vejam-se a desproporção quanto ao rácio população versus 
médico, investimento em despesas sociais, esperança de vida, alimentação e nutrição, acesso ao sistema 
de ensino, … 
842 Para uma síntese desta matéria, vide, entre outros, AMÉRICO RAMOS DOS SANTOS, “Crise do 
desenvolvimento e crise da educação”, pp 355-364; ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e 
processos de desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, pp 165 e ss; ANTÓNIO COVAS, Política 
agrícola e Desenvolvimento rural, pp 18-22. 
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moeda. Entretanto, sabe-se que nenhuma economia funciona em perfeição, 
sem as instituições de regulação843. Significa isso que a imperfeição do 
mercado e a qualidades das instituições sociais influenciam, também, as 
dinâmicas das economias e produzem efeitos sobre a igualdade na 
repartição dos rendimentos. Foi assim que JOHN M. KEYNES proclamou 
a intervenção do Estado na economia, na pressuposição de que a política 
procede os objectivos de justiça social. 
Numa economia aberta, a riqueza produzida depende da capacidade 
tecnológica nacional e da sua articulação com as outras economias. As 
trocas internacionais igualam as exportações, por exemplo de matérias-
primas, e as importações de capital e de tecnologia que, por sua vez, são 
passíveis de reimportações. Do mesmo modo, a influência, no sentido 
negativo, pode ocorre, quanto maior for o grau de abertura das economias 
envolvidas. Nesta lógica, gera-se a possibilidade de círculos virtuosos e 
viciosos que afectam as desigualdades entre as economias844.  
    
Um tipo em concreto de Estado pode influenciar as dinâmicas económicas 
no seu seio. Assim, por exemplo, o controlo dos movimentos 
transfronteiriços em consequência o tipo de articulação entre os agentes 
                                                 
843 Nisso reside as preocupações das correntes de pensamento económico regulacionistas ou Escola ou 
teoria da regulação, nascida na década de setenta do século passado (com origem em França, onde se 
destaca MICHEL AGLIETTA, com a sua obra fundadora Régulation et crises du capitalisme, Clamanm-
Lévy, 1976). A reacção à economia neoclássica está na génese desta corrente de pensamento que 
procurou sintetizar as teses económicas intervencionistas (keynesianismo, marxismo, 
institucionalismo,..), por considerar o capitalismo um sistema económico instável, ciclicamente ameaçado 
pelas crises, mas que as supera devido à sua capacidade de gerar reacções contrárias, aceites pelos 
sujeitos económicos. Estas críticas ao capitalismo não são entendidas como a sua superação (como 
proposta pelo marxismo ortodoxo). 
Dois são os seus principais contributos: o regime de acumulação, cujo funcionamento baseia-se num 
padrão de organização da actividade produtiva que se adeqúe ao padrão de consumo ou seja a 
compatibilidade entre a oferta agregada e a procura agregada, uma forma de evitar as crises de 
superprodução ou situações inflacionistas; e o modo de regulação, onde se integram as leis, os valores, 
hábitos,..., composto por elementos, denominados formas estruturais que, no seu conjunto, são cinco (a 
forma de adesão aos sistema internacional ou inserção no mercado internacional por via da livre 
circulação ou de acordos internacionais, em que sobressaem a OMC, sucessora do GATT; o padrão 
monetário ou de pagamento internacional; a forma de concorrência ou seja liberdade concorrencial ou 
monopólio; a forma de intervenção do Estado: indirecta (regulação) ou directa (intervenção strictu sensu 
e a relação salarial dominante da organização do trabalho: concorrencial, taylorista, fordista ou 
toyotista). O modo de desenvolvimento, a partir destas análises, seria dado pela relação entre o regime de 
acumulação capitalista e as formas estruturais.    
Para os regulacionistas, o problema da adequação da produção/oferta ao consumo/procura tem de ser 
visto em termos da massa global e da estrutura por produtos (isto é o valor de uso). A estrutura do 
consumo não é imune às condições de rendibilidade. Segundo o fordismo os trabalhadores podem ser 
simultaneamente clientes das empresas (na pressuposição do domínio pelo capitalismo da sociedade, o 
que não se afigura cabalmente comprovável, pelo menos na nossa realidade nacional). Sem embargo, 
regra geral, eles consomem os produtos integrados pelo factor trabalho que despendem na sua produção, 
com fortes ganhos de produtividade (do trabalho, um determinante do crescimento capitalista): círculo 
virtuoso fordista.  
Para uma leitura deste modelo de regulação (social liberal ou fordista) vide, entre outros, GUSTAVE 
MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos humanos”, pp 130-131.  
844 Vide AMARTYA SEM, Pobreza e fomes (Um ensaio sobre direitos e privações), Questões de 
Economia, Tradução, Terramar, Edição portuguesa, Setembro 1999.   
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económicos. Ou ainda o controlo da emissão monetária e o valor da moeda 
e sua influência a nível da competitividade dos sectores e das actividades 
económicas845. 
Os impostos têm o condão de transferir rendimentos e influenciar as 
dinâmicas económicas de forma considerável. A política fiscal configura, 
assim, um instrumento interventivo dos governos nas dinâmicas 
económicas e sociais. 
Para o que nos interessa, o fundamento do mercado depende da capacidade 
organizacional e funcional dos governos e das instituições em geral. São 
estes que estabelecem as regras e fiscalizam o seu cumprimento, mesmo 
que sancionando ou reprimindo comportamentos desviantes dos agentes 
económicos. Nesta análise, deve incluir-se, também, as “instituições, 
através das quais se cria um mínimo de confiança entre os agentes, 
indispensável ao funcionamento dos mecanismos do mercado.”846 
 
O princípio da igualdade é considerado estruturante da cidadania e da 
democracia, por pressupor igualdade de tratamento em matéria de 
aquisição e de exercício de direitos e deveres dentro de uma comunidade 
local, nacional ou supranacional. O usufruto das vantagens da cidadania, 
em termos de criação e distribuição de bem-estar social por parte dos 
estados, tem como trave mestra a igualdade de todos os cidadãos. 
 
O princípio constitucional da igualdade, na sua dimensão positiva, admite 
discriminação como forma de compensar as desigualdades reais847, no 
intuito de permitir ao legislador ordinário e ao intérprete-aplicador de 
direito prosseguir a igualdade entre todos os cidadãos.   
Uma das virtualidades do princípio da igualdade e universalidade de 
direitos está na possibilidade de questionamento, tal como infra tivemos a 
oportunidade de fazer – da legitimidade constitucional da Circular n.º 
02/2001 do INPS, em matéria de restrição dos direitos ao submeter o 
benefício dos direitos do sistema público contributivo ao requisito formal, a 
declaração de coabitação passada pela edilidade da área de residência do 
trabalhador e sua família. 
O condicionamento da atribuição de benefício aos familiares do 
trabalhador, sobretudo ao cônjuge, à entrega de tal declaração, contraria a 

                                                 
845 É conhecido, por exemplo, o efeito da desvalorização da moeda em matéria da restrição da procura 
interna, perda de rendimento nacional, para além do efeito-desvio da procura interna das importações para 
a produção nacional, em virtude do encarecimento dos produtos concorrentes exportados. Cfr. DANIEL 
BESSA, “As políticas macroeconómicas no psot-25 de Abril…”, p 338.   
846 PIERRE-NOEL GIRAUD, A desigualdade do mundo – A economia do mundo contemporâneo, 
Tradução, Actualidades, Terramar, Editores, Distribuidores e Livreiros, Lda., Lisboa, 1998, p 37. 
847 A igualdade pela lei (expressão material positiva) constitui uma das dimensões ou expressões do 
princípio jurídico da igualdade, a par da igualdade perante a lei (expressão formal) e igualdade na lei 
(expressão material negativa), conforme dissemos na nossa tese de mestrado, A repartição de recursos 
públicos…, pp 155-156.  
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lógica que representa o processo de formalização da relação jurídica de 
contribuinte e beneficiário relativamente à instituição previdencial. Se se 
considerar que a obrigatoriedade de inscrição do trabalhador no INPS, 
inclui o preenchimento de ficha própria, e que este tem de ser 
acompanhado de informações do agregado familiar, para além da 
comprovação através de elementos de identificação, não encontra qualquer 
justificação o disposto na Circular n.º 02/2001, a não ser que a exigência de 
apresentação do atestado camarário se reporta ao momento da inscrição. 
Mesmo admitindo que assim fosse, parece que previsão normativa torna-se 
excessiva em face dos requisitos que subjazem à matéria da protecção 
social.   
A obrigação de cumprimento do requisito formal para efeitos de benefício 
de direitos adquiridos contribui para o agravamento das pobreza e da 
marginalidade em que vide muitos dos familiares de trabalhadores, que não 
podem beneficiar de direitos estendidos, por lei, aos mesmos. 
Sem embargo, dada a escassez de recursos do sistema parece óbvio que a 
limitação do número de beneficiários por cada trabalhador-contribuinte 
seria uma solução ideal que limitaria os efeitos de um possível excesso de 
beneficiários e correspondente aumento de encargos, talvez incompatível 
com as magras poupanças do sistema público de protecção social848. Mas 
esta situação deve ser articulada com os objectivos da passagem do sistema 
previdencial para o sistema de Segurança Social, sem contar com a 
limitação de natureza etária.  
 
Outra das virtualidades assenta nas prestações sociais, mormente as 
pensões sociais. A sua atribuição, revisão e actualização surgem como 
dinâmicas internas. Esta questão é relevante nas prestações devidas aos 
trabalhadores acidentados e suas familiares, sobretudo quando deles ocorra 
morte. Os pressupostos para a atribuição do direito à pensão devem ser 
iguais, independentemente de se tratar de viúvo ou viúva, sem se privilegiar 
um outro sexo849. Tal como sucede entre nós. 
Mas, de outra forma, a consideração discriminada do homem e mulher no 
concernente à idade da reforma, em favor desta, não viola o princípio da 
igualdade. Para isso concorrem argumentos de ordem social, económico, 
cultural, familiar, … A mulher nas nossas sociedades goza de um estatuto 
de cidadania menos protegido em termos de soluções legais. Na realidade, 
                                                 
848 JOAQUIM MARTINS, Director dos Serviços Administrativos e Recursos Humanos do INPS em 
Entrevista a “O CONTRIBUINTE”, p 5, afirma: “Despendemos, mensalmente, com pagamentos de todas 
as modalidades de pensões, um montante de 14.675.500 F. Cfa, montante sujeito a alteração mensal, 
dependendo de novos ingressos. A pensão mínima fixada para o Regime Geral é de 20.700 F. Cfa e a 
máxima de 512.080 F. Cfa. No regime facultativo, que englobam sócios das ex-Caixa de Previdência e 
Montepio das Alfândegas, as pensões são iguais para todos, no valor de 13.070 F. Cfa.” 
849 No caso português os Acórdãos n.º 181/87, 449/87, 191/88 e 231/94 pronunciaram-se em favor do 
agravamento de pressupostos “para o viúvo do que para a viúva na atribuição do direito à pensão”. Vide 
JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa, Anotada, Tomo I, p 61.  
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ela é fortemente marginalizada ou relegada para segundo plano, o que a 
impede de concorrer em pé de igualdade com o homem, não obstante a 
igualdade de tratamento quanto aos anos de trabalho e ao período 
contributivo para efeitos de reforma/aposentação. De facto, a 
indiferenciação da idade de reforma beneficia menos aquela que 
socialmente é muito prejudica.   
 
Na mesma linha se situa a secular problematização da emancipação da 
mulher. A sua condição de ser inferior é-nos lembrada pelo decurso da 
história da humanidade. Ela é juridicamente inferior contrariamente a sua 
autonomia económica, traduzida, nas sociedades tradicionais, na principal 
fonte de rendimentos e sustento familiar, como adianta MBOG 
BASSONG850 “Le statut juridique de la femme impose une tell alternative 
en raison de son rôle prépondérante en milieu sédentaire. La femme produit 
des biens économiques agraires, pendant que l’homme se livre à la chasse.” 
Sugere esta passagem que a mulher ocupa um lugar de destaque no sistema 
sócio-económico, enquanto um dos principais elementos da unidade de 
produção família. Ela desempenha um importante papel estabilizador da 
família e da sociedade, numa leitura antropológica, da qual se retira uma 
lógica africana, ontológica e mitológica851, que nada tem a ver com a visão 
colonial destorcidora das riquezas e dos valores das sociedades tradicionais 
africanas.    
Num outro prisma, o princípio da universalidade e igualdade de direitos 
serve de teste da legalidade ou constitucionalidade de algumas soluções no 
respeitante à opção quanto ao universo e à base contributiva do sistema 
público de protecção social.  
Em relação à primeira, a aplicação deste princípio à protecção social 
determina que o universo subjectivo dos beneficiários seja mais abrangente 
possível, no sentido de cobrir a globalidade dos cidadãos e não uma parte 
do mesmo, independentemente da sua situação social ou económica. Se se 
requer uma compreensão generalizada de todos os cidadãos, a fortiori, de 
um modo particular, por este princípio, não tem qualquer relevância a 
distinção dos trabalhadores em função da sua pertença ou não ao sector 
formal da economia.    
 

                                                 
850 Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 96. 
851 A relevância do papel da mulher sintetiza-se nos seguintes, segundo MBOG BASSONG, Les 
fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 98: 
 “- Maîtresse de maison et support affectif privilégie. 
- Gardienne des vivres. 
- Fonction agricole prépondérante.” 
Em consequência disso se dá a divinização da mulher, deusificada, tal como acontece com a deusa Mãe 
Ísis (da agricultura), Sait, Sit, Afrodite (símbolo da vida e culto da fecundidade), Vénus, Athenas, … da 
que resulta a natureza sagrada da mulher. 
Vide sobre o mesmo assunto, ALLEN HAMMOND, Quel monde pour demain?, p 256. 
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E, isso nos conduz a segunda. Como se sabe, a inclusão dos trabalhadores 
no sector formal determina a escolha da base contributiva no modelo 
previdencial, uma opção compatível com um sistema que atende única e 
exclusivamente a qualidade do trabalhador e sua contribuição para efeitos 
de financiamento e de benefício do sistema. O mesmo já não se verifica no 
sistema de Segurança Social, cujo objectivo assenta na universalização das 
prestações sociais a todos os cidadãos. Nesta base torna-se irrelevante a 
distinção do sector formal ou informal da economia e dos seus agentes, 
porquanto o financiamento será assegurado por via de imposto852. 
Essa indiferença radica na ideia da cobertura das situações de carências 
sociais mais pela via das finanças públicas, sobretudo para a cobertura das 
necessidades do sistema público não contributivo. Na verdade, esta 
realidade tarda a concretizar-se, em virtude da incapacidade do orçamento 
público garantir as receitas públicas suficientes para serem aplicadas, 
nomeadamente na prossecução de objectivos de políticas redistributivas de 
riqueza e de minoração da pobreza853. 
Daí que se torna necessária repensar a questão da universalização do 
sistema público de protecção social, no concernente a um dos seus pilares, 
o de financiamento, mormente, da protecção social de cidadania. Não se 
questiona a opção do imposto como meio de financiamento. O que nos 
preocupa, no presente, são as possibilidades de sucesso de um sistema de 
financiamento estritamente dependente da (de uma inexistente) capacidade 
produtora nacional. Vide infra. 
 
Um terceiro aspecto resulta dos dois primeiros e direcciona-se à 
diferenciação do factor de produção trabalho. Ele não é homogéneo por 

                                                 
852 Em sentido próximo vide HENRI STERDYNIAK, «Mieux financier la Sécurité Sociale? Un bilan des 
reformes récentes», in Droit Social, n.ºs 9/10, Septembre-Octobre, 1997, p 793. 
853 A política fiscal é um instrumento eficaz dos governos nesta matéria. Esta perspectiva consta de 
OECD Tax policy studies – Taxing working families, A distributional analysis, OECD Publishing, n.º 12, 
2005, p 16: “Governments collects taxes primarily of finance the greater part of their expenditures. Apart 
from their revenue-raising capacity, taxes are often regarded as effective instruments to achieve a wide 
variety of public policy goals. For example, policy makers may wish to use the tax system to influence 
consumer and producer choices, or to modify the redistribution of personal incomes and wealth. Even in 
cases where - in setting tax policy - governments abstain from pursuing explicit distributional goals, taxes 
burdens are seldom distributed in a neutral way in the they leave the shape of the pre-tax distribution 
personal incomes unchanged.” 
A OCDE, na avaliação do impacto redistributivo dos impostos, tem utilizado o Índice Reynolds-
Smolensky (Reynolds-Smolensky Index, RS), baseado na Curva de Lorenz (Lorenz curve) para estimar 
os níveis de concentração dos impostos sobre os rendimentos brutos, conforme se descreve na p 26, da 
obra citada: “The Reynolds-Smolensky index is a continuous index evaluates the global redistributive 
power of taxes. It is able to appraise the redistributive effect to a tax on the entire distribution of income. 
A special case of RS has been used in the analysis of the redistributive effects of the income tax systems 
in the OECD countries... 
RS is based on the framework of the Lorenz curve, a continuous function the ranks the gross income of 
the population from the poorest to the richest: using the Lorenz curve it is possible to estimate the 
concentration indices of gross incomes tax (the so-called Gini coefficient), net incomes and taxes.”  
Para mais desenvolvimentos vide a obra citada. 
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razões antropológicas, sociológicas, culturais e de progresso científico. As 
múltiplas formas de trabalho (de execução, concepção, organização, …), 
sua complexidade (do mais simples ao mais complexo pela utilização ou 
não de tecnologias), a natureza, a estrutura do mercado de trabalho (a 
mobilidade da mão-de-obra, a rigidez social ou algum corporativismo e 
limitação de ingresso em certos grupos profissionais, equilíbrio entre a 
oferta e a procura), e as disposições legais como aquelas que discriminam 
salários em função de sexo, entre outras, determinam diferentes 
remunerações854. De entre as suas determinantes, a opção pelo sexo surge 
como aquela que mais contende com o princípio da igualdade entre o 
homem e a mulher855. À primeira vista esta diferenciação esconde uma 
discriminação não atendível à luz do preceito do artigo 24.º CRGB que 
proíbe discriminação baseada no sexo, podendo dela decorrerá 
consequência no plano de direito à protecção social, mormente no quantum 
dos direitos à pensão e às prestações periódicas, em virtude de estes 
dependerem de remunerações percebidas e do cômputo das contribuições.    
Trata-se de um dos aspectos da projecção do princípio da igualdade (entre 
o homem e a mulher) particularmente no domínio da actividade laboral 
relativamente à contrapartida auferida em resultado do exercício de uma 
profissão relevante para a protecção social. E, a partir dela se estabelece a 
conexão com a Segurança Social no concernente quer às contribuições 
salariais, quer aos direitos à pensão de reforma e prestações periódicas.  
 
 
Subsecção II. princípio do Estado social ou da democracia económica e 
social 

                                                 
854 Cfr. RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, Thémis, 6e. Édition, Collection dirigée par Maurice 
Duverger, Sciences Économiques, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, pp 127-129. O autor 
explica as razões que determinam essas diferenças: de eficiências entre os trabalhadores no desempenho 
das suas tarefas (por sua vez têm ínsitas a desigual qualificação técnica), tempo e custo de preparação 
para o mercado laboral e ocupações em trabalho mais ou menos penosos. Acresce a tudo isso um aspecto 
que tem a ver com os mecanismos de funcionamento do mercado quanto à oferta e à procura de emprego.   
Ainda sobre o mesmo tema vide MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, “Igualdade de 
tratamento entre trabalhadores e trabalhadoras em matéria remuneratória: a aplicação da Directiva 
75/117/CE em Portugal”, p 162, que sintetiza esta problemática no ““princípio da igualdade de 
tratamento”, que se manifesta em duas vertentes essenciais: a vertente da igualdade de oportunidades nas 
áreas do acesso ao emprego, carreira e formação profissional, e a vertente dos direitos dos trabalhadores.” 
855 Vide também GÉRARD VACHUET, “À travail égal, salaire égal”, in Droit Social, n. º 11, Novembre, 
2008, pp 1046-1050.  
De forma mais incisiva PIERRE-YVES VERKINDT, «L´égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes», in Droit Social, n.º 11, Novembre, 2008, pp 1051-1059. Para o autor «Le fondements du 
principe juridique d’égalité salariale ne sont pas que juridiques car l’égalité salariale est à la fois la 
conséquence et le moyen d’une égalité entre les sexes qui la transcende. Mais si les fondements ne sont 
pas que des fondements juridiques, ils sont aussi juridiques ne serait-ce que parce que la norme de droit 
est toujours porteuse d’une morale ou d’une philosophie sociale. C’est la raison pour laquelle l’aise 
juridique de l’égalité salariale dont être prise au sérieux à la fois comme signe du degré de maturation de 
l’idée d’égalité entre les sexes, comme moyen d’avancer dans cette voie et enfin comme conséquence des 
combats menés par les femmes vers plus d’égalité.» 
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Numa perspectiva de uma melhor luz sobre este ponto, uma abordagem 
histórico-constitucional deste princípio antecede o seu desenvolvimento. 
De facto a formação do Estado guineense é, desde logo, contemporânea de 
um processo de constitucionalização dos poderes do Estado, da sua 
estruturação e organização, a fim de materializar os seus objectivos.  
As marcas fundamentais da soberania nacional, em reacção ao passado 
colonial, conforme a CRGB 1973, está no acolhimento dos princípios 
revolucionários que marcaram a ruptura com esse mesmo passado: a 
soberania nacional que se confunde com a legitimidade e o poder do 
partido-único-Estado, a democracia revolucionária, a rejeição do 
colonialismo e imperialismo, a unidade da Guiné e Cabo-Verde e o 
progresso social (cfr. artigo 1.º). Eram os sinais evidentes de uma opção 
política que rompesse com as ideias do paradigma e legalidade coloniais.  
Na sua evolução, mantendo fidelidade as bases definidoras e 
caracterizadoras do início do constitucionalismo guineense, e na mesma 
linha, na CRGB 1984 (primonata versão) reafirmam-se e renovam-se todos 
os pilares já anteriormente consagrados, com excepção da unidade Guiné e 
Cabo-Verde856. A soberania do povo857 (n.º 1) e o exercício do poder 
político do Estado pelo povo (n.º 2) todos do artigo 2.º, a democracia 
constitucional858 e efectiva participação popular (democracia participativa) 
no desempenho, controlo e direcção das actividades públicas e o objectivo 
da construção de uma sociedade liberta da exploração do homem pelo 
homem (artigo 3.º). 
Apesar da formulação dos preceitos constitucionais supra referidos, não se 
podia falar, com propriedade, de (uma verdadeira) democracia na Guiné-
Bissau. Isto é, este período, salvo as excepções de natureza político-
ideológico, social e cultural, assemelhava-se ao passado colonial, encimada 
por um défice da democracia859 social e política. 

                                                 
856 Sobre este ponto vide ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A independência da Guiné-Bissau e a 
descolonização portuguesa, Estudos de História, Direito e Política, Edições Afrontamento, Colecção 
Textos 30, Porto, 1997, p 141. 
Como se disse, tal se deve ao Movimento reajustador 14 de Novembro de 1980, que derrubou o regime 
do ex-Presidente Luís Cabral. Uma análise sumária de acontecimentos anteriores a este Movimento 
encontra-se em QUEBA SAMBU, Ordem para matar, pp 53-57. 
857 Pensa-se que o termo deve ser entendido como equivale ao conjunto de todos os cidadãos guineenses, 
expressando uma universalidade, como se manifesta no sufrágio universal, embora com este não coincide.  
No mesmo sentido PAULO OTERO (Coord.), ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO e PEDRO LOMBA, 
Comentário Constituição Portuguesa, III Vol. 1.º Tomo, Centro de Investigação da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Almedina, 2008, p 12-13. 
858 Refere a dimensão do Estado, que tem como fundamentos a participação directa e representativa 
(como bem se interpreta no artigo 2.º) e a participação activa dos cidadãos como previsto no artigo 3.º 
CRGB.  
Vide PAULO OTERO (Coord.), ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO e PEDRO LOMBA, Comentário à 
Constituição Portuguesa, III Vol. 1.º Tomo, pp 25-7, e autores citados. 
859 Numa perspectiva de análise da democracia na Europa JOSÉ REIS, Prefácio, p 7, parte de uma 
constatação actual na Europa: o “défice democrático do governo económico da Europa, e este resulta do 
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O paradigma e legalidade revolucionários marcaram definitivamente o 
poder constituinte, na Constituição de 1973, e determinaram um largo 
período da história do constitucionalismo guineense e renovam-se com as 
revoluções. Podia-se concluir que estes períodos são dominados por 
constituições de origem revolucionária e pós-revolucionária, nas situações 
de transição, em que se operaram a suspensão do exercício de funções por 
parte de órgãos legítimos do poder político e da vigência de (algumas) 
normas constitucionais. 
A influência revolucionária é tida como uma nota característica do nosso 
constitucionalismo. Quando não o determina directamente, manifesta-se na 
prática, a ponto de pretender enfraquecer a própria legalidade democrática. 
Sugere isso a transformação, hoje, continuada na sociedade castrense, 
materialmente detentora do poder político do Estado860, sem contudo 
deformar, in toto, a organização e estruturação da sociedade, mas sobre ela 
exerce influências sistemáticas nas formas de articulação dos centros de 
decisão e de afectação de recursos. Este é um problema que constitui, 
simultaneamente, um desafio, que se problematiza se se tiver em 
consideração as imposições da comunidade internacional e das 
organizações financeiras internacionais e dos países dadores de ajuda 
pública ao desenvolvimento.  
 
O discurso político oficial do marxismo-leninismo na post independência 
política veiculou um tipo de Estado centralizado (politica e 
economicamente), que se confunde com o ex-partido-único no poder, que 
herdara as estruturas sociais e económicas coloniais, assumindo-se como 
agente de desenvolvimento económico e social861. A estatização política e 
económica, nesta linha, era considerada um imperativo fundamental na 

                                                                                                                                               
facto de «a orientação das políticas económicas [ser], no essencial, independente de todo o processo 
democrático».  
Poder-se-à pensar que uma das manifestações desse défice pode ser encontrada nas palavras de ETIENNE 
CEREXHE, “Réflexion sur des problèmes d’actualité européenne”, p 81, “(…), qu’en d’autres termes les 
organes de la Banque centrale européenne ont des pouvoirs exorbitants.” 
Ou ainda o não controlo interno dos actos comunitários pela institucionalização da desnecessariedade do 
instituto da ratificação desses actos pelos parlamentos nacionais. O mesmo é dizer ausência de 
participação (mesmo que seja por via do acompanhamento das propostas legislativas) do mais alto nível 
de participação nacional nas actividades da União, um tema sustentado pelo mesmo autor e obra, p 84.  
860 Confrontam-se dois poderes na actualidade: o formal, dos civis, e o material ou efectivo, dos militares. 
Efectivamente este último ter maior protagonismo e preponderância na resolução de problemas sobretudo 
de índole político e/ou militar, incluindo a interferência na vida política e institucional nacional.  
No mesmo sentido EMÍLIO KAFTT KOSTA, O Estado de direito, pp 387-388: “A irrupção, aqui, do 
poder militar como um assumido poder do Estado traduz tão-somente a constatação de uma realidade que 
nos entra pelos olhos dentro. A emancipação (esmagante) do sector castrense que a guerra de 7 de Junho 
tornou patente foi tamanha que tornou refém todos os órgãos de soberania.” (Itálicos no original). 
861 Na sua análise sobre as economias africanas MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos 
de desenvolvimento na África ao Sul do Saara”, p 143, encontra no “capitalismo de Estado” um 
“denominador comum do conjunto dos países africanos”, porquanto “em cada um destes países o Estado 
assumiu a responsabilidade do desenvolvimento económico, após ter herdado um sistema heterogéneo de 
estruturas capitalistas e “tradicionais.””  
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construção de um tipo de Estado e da economia que se identificava com os 
objectivos de uma economia socialista, marcada por um dirigismo862, como 
forma de arranque para a emancipação social e económica. Tratava-se de 
uma ruptura863 na visão do desenvolvimento, com a opção ou orientação 
para uma economia não capitalista.  
Atendendo ao tipo de Estado adoptado, em ruptura com o passado colonial, 
surge que a concepção do desenvolvimento seria centrada em eixos 
fundamentais: a sua autonomia e independência – estas constringidas no 
actual processo de globalização – na tomada de decisões quanto às 
estratégias e ao rumo a seguir, quer no plano interno, quer no plano 
internacional864; a sua inserção no meio sócio-cultural865 e a participação 
popular ou democrática866. 

                                                 
862 Estamos com ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de partido 
único”, p 77, que considera que “Efectivamente é provável que as economias africanas não possam 
progredir eficazmente sem um certo dirigismo.”  
Contudo, é preciso notar que esta conclusão reflectia, no caso guineense, o tipo de orientação da 
sociedade e da economia nos primórdios da independência. Mas isso não significava a opção por um tipo 
de sociedade baseada em pressupostos que distorcem as liberdades políticas e económicas. 
Noutro plano, referindo-se ao modelo de desenvolvimento, GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento 
estrutural ao respeito dos direitos humanos”, p 132, escreve: “O modelo das independências nacionais 
inscreve-se no contexto da descolonização; depois da libertação política, tratava-se de construir a 
libertação económica.” E prossegue: “Trata-se de um modelo de desenvolvimento baseado em indústrias 
pesadas, base de uma acumulação independente; numa reforma agrária que deve modernizar a agricultura 
a partir da indústria e servir-lhe de via de crescimento; no controlo e na valorização dos recursos naturais; 
na substituição das importações e no desenvolvimento do mercado interno; nas empresas nacionalizadas; 
no controlo do comércio externo.” 
863 Ela implica um corte com o passado. Um corte com a visão económica e o modelo de 
desenvolvimento, com os circuitos económicos e comerciais, concebidos numa determinada época. Ou 
seja implica a concepção de um novo modelo, em outras bases, no sentido de influenciar o processo de 
desenvolvimento.  
A experiência cabo-verdiana não segue o mesmo receituário conforme – Algumas considerações sobre a 
estratégia caboverdiana de desenvolvimento”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.º 10 e 11, 
Jan.-Dez., 1989, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, p 185, que se 
regozija pelo facto de “Contrariamente ao que aconteceu nas outras colónias portuguesas e mesmo 
noutros países do continente, a independência em Cabo Verde não criou uma situação de ruptura no 
sistema económico.”  
No mesmo sentido AMÉRICO RAMOS DOS SANTOS, “Breve reflexão sobre a evolução económica 
dos países africanos de expressão oficial portuguesa: da dominação colonial às grandes questões actuais”, 
in RCSS, n.ºs 15,16 e 17, Maio de 1985, p 521, que, a este propósito, fala de “uma ruptura quase 
generalizada, nos planos económico, social e político, com a antiga metrópole.” (Itálicos não é nosso. No 
original). 
864 A questão da autonomia e independência do processo decisório não prejudica qualquer ambição 
integracionista regional, ela limitadora da soberania estadual. Está em causa, de alguma forma, a procura 
de complementaridade que, no entender de Carlos Ominani, apud JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento 
endógeno e integração económica regional em África”, p 182 “corresponde a ampliação dos graus de 
liberdade.” 
865 JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, p 182, 
refere unicamente ao aspecto da cultura. Acrescentaria a este a componente social, que espelha no todo a 
realidade na qual se pretende operar. O aspecto social é importante na medida em que nele (enquanto 
universo) interagem várias culturas diferentes representando sentimentos e interesses diferentes, mas 
conciliáveis na nação (a construir).  
866 JOÃO ESTÊVÃO, “Desenvolvimento endógeno e integração económica regional em África”, pp 182-
183, pretende que se procura captar o interesse e a participação das classes sociais no processo de 
desenvolvimento, na perspectiva da elaboração de um projecto nacional. Seria a componente da 
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O esgotamento do tipo de sociedade dominada pelo partido-único-Estado 
cedeu lugar a transição (ainda em curso?) a um processo de democracia 
formal versus democracia substancial, não pacífica. Esta transição 
apresenta actores de diferente natureza e constitucionalidade: os políticos e 
os militares867 – tendo a sociedade civil resumida, por vezes, a uma atitude 
não raras vezes de “espectador impotente” face à objectividade das cenas 
que se multiplicam – o que faz da Guiné-Bissau um país sui generis, 
quando confrontada com outras experiências de governação (e de transição) 
política. No nosso caso em concreto, o processo de transição confronta 
duas legitimidades: a da classe ou sociedade política, eleita 
democraticamente, e a da classe ou sociedade castrense, fonte efectiva do 
poder, que sequestra o poder político868.  

                                                                                                                                               
“democratização do processo político, social e económico”. O equivalente ao nosso princípio da 
democracia económica e social. 
867 A entrada em cena dos militares na vida política e governativa, à parte a especificidades de uma luta de 
libertação nacional que conduziu à independência política do país, sob a égide do movimento único de 
libertação nacional, que ascenderia a estatuto de partido-Estado, da qual resulta a conjugação de um 
centralismo mitigado com a unicidade do pensamento em matéria de distribuição do poder, remonta o 
movimento reajustador de 14 de Novembro de 1980, que pós fim o governo civil liderado pelo Presidente 
Luís Cabral. Desde então o cenário político-governativo nacional está assinalado sistematicamente pelo 
espectro militar. 
A aliança dos poderes políticos com os poderes militares tem manifestado de várias formas. Desde a 
cumulação de funções presidencial e de chefe de governo com as de comandante supremo das forças 
armadas (em outras experiências africanas, no passado, nomeadamente a beninense, a camaronesa e a 
togolesa, a cumulação de funções vai mais longe e inclui os ministérios da defesa/forças armadas e do 
interior, sem contar com a possibilidade de delegação de funções e correspondente fiscalização 
presidencial), passando pelo recrutamento e/ou pela formação de corpos especializados que protegem o 
poder político. Este, por sua vez, tende a ser tribalizado e etnicizado (ou ainda regionalizado?), quer na 
sua composição, quer no seu (alto) comando.  
Trata-se de um problema crucial da (re)configuração sócio-cultural do efectivo global das forças armadas 
que terá de ser resolvido, no curto prazo. Fala-se bastante na reforma no sector de defesa e segurança… 
Não é todavia uma particularidade da Guiné-Bissau, onde este fenómeno surgira ainda à época da luta de 
libertação nacional.  
Alguns relatos de episódios de racismo e de tribalismo constam da obra de QUEBA SAMBU, Ordem 
para matar, p 34, em que faz alusão à “guerra interna” no seio do PAIGC.   
A experiência africana de governação, sobretudo a África negra, é fértil nesta força de matização do 
poder político baseada na etnização e tribalização das foças armadas, uma artimanha dos chefes de Estado 
para o controlo e gestão das forças armadas e controlo da função presidencial. Nos termos em que ela 
serve de instrumento de poder.  
Muito recentemente, a guerra de 7 de Junho de 1998 e a alegada insegurança (rectius sensu crise de 
confiança e potencial riscos) do então Presidente da República e o consequente recrutamento de um corpo 
especializado para a escolta presidencial, entre nós, revelaram esta forma ardilosa de controlo do poder e 
das forças armadas.  
Para mais desenvolvimentos sobre o assunto, vide, entre outros, FRÉDÉRIC JOEL AIVO, Le président 
de la République Afrique noire francophone, pp 220 e ss.  
Vide, numa outra leitura, DIOGO FREITAS DO AMARAL, “A promoção da democracia pelas forças 
armadas”, in estudos em homenagem ao Professor Doutor Joaquim Moreira da Silva Cunha, Edição da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra editora, 2005, pp 225-230. Ainda AV, Os 
militares e a democracia, Coordenação de Nuno Severiano Teixeira, Edições Colibri, Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2007.  
868 O sequestro do poder político pela sociedade castrense resulta, em parte, de uma atitude dos próprios 
políticos acoplados aos militares, enquanto base de uma estratégia de gestão global do poder, em 
particular do Estado e das suas instituições em geral. A fragilidade do poder civil encontra no tradicional 
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O processo de democratização das sociedades à escala mundial, a 
selectividade da cooperação bi e multilateral e o condicionamento da ajuda 
pública ao desenvolvimento constituem um constrangimento à manutenção 
desse tipo de paradigma e legalidade, não obstante a sua obstinada 
tendência em se perpetuar, pelo menos nos próximos tempos, devido à 
incapacidade e à cumplicidade dos políticos e governantes, em parte. 
Por isso mesmo, o equilíbrio do poder não está centrado nos tradicionais 
órgãos do poder político do Estado. Mas entre estes e os militares. Em certo 
sentido, equivale a tutela militar dos poderes civis do Estado da Guiné-
Bissau, que, apesar de tudo tende a amenizar-se, sem embargo de, a 
actualidade, até a pouco tempo, representar a existência de dois poderes 
inconciliáveis, como consequência da configuração material do Estado e da 
sua soberania – que reside no povo e é exercida directamente ou em 
representação legitimada nas urnas, conforme os n.ºs 1 e 2 do artigo 2.º 
CRGB, portanto incompatível com as pretensões de grupos ou classes – e 
no afrouxamento do seu poder político. É caso para dizer que, no presente, 
a legitimação e a determinação do poder situam-se entre duas 
“constituições”: uma escrita e outra não escrita, mas a ela paralela, ou por 
vezes, a ela verdadeiramente superior.  
O mosaico social e político guineense (sob tutela militar) sente-se 
constrangido, com efeito, em virtude de sequelas do passado e do presente 
recente. Assim, os sinais do paradigma e legalidade coloniais e os do 
paradigma e legalidade revolucionários persistem no espectro social, 
económico, cultural, político,... cravando divórcio entre a democracia e o 
Estado de Direito democrático, contrariamente às tradicionais guerras 
contra a burguesia que procura sempre fragilizar o Estado, sacando e 
apropriando de coisas públicas869. 

                                                                                                                                               
poderio dos militares um elemento de afirmação da influência nos meandros do poder político (e logo não 
raras vezes a etnização e tribalização das estruturas do Estado, no dizer de EMILÍO KAFF KOSTA, 
Estado de Direito, pp 486-487, a “balantização do Estado” ou “balantização do poder”). A ligação, por 
via étnica e tribal ou de entourage, dos políticos aos militares, por vezes, roça a uma subserviência 
política institucionalizada que faz parte da protecção do poder político. 
Em todas estas experiências de exercício de poder político e militar a influência dos militares nos centros 
de decisão política constitui uma realidade inquestionável.    
869 A fragilização do Estado e das suas instituições facilitaram comportamentos de políticos, governantes 
e burocratas que delas se aproveitam para procurarem vantagens económicas. A apropriação ilícita, 
directa ou indirectamente, dos bens públicos gera competições que provocam desperdícios para a 
sociedade e economia. A sua obtenção por meios políticos e outros similares distorcem o processo 
democrático e o processo produtivo, para além de potenciar a sua generalização, devido à cultura de 
inpunidade, por um cada vez mais elevado número de indivíduos, que procuram conquistar o poder. Isso 
corrói as bases do Estado de Direito e da democracia. Não se admira, portanto, nestas condições, a 
(excessiva) proliferação de candidatos presidenciais ou de partidos políticos concorrentes à conquista do 
poder, no sentido de dele servir.  
Como se sabe, por outro lado, o Estado de Direito está talhado para limitar o parlamento e o governo na 
produção de leis moldadas para beneficiar um grupo de indivíduos. Mas quando as instituições não 
funcionam ou funcionam deficientemente corre-se sérios riscos da arbitrariedade do poder do Estado e da 
sua própria devastação e em consequência a sua apropriação por grupo de indivíduos.  
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A recusa da burguesia – que se identificou, no passado, com a aristocracia 
e incompatível com a democracia –, em virtude do seu objectivo de 
privatizar, em proveito próprio, o Estado, encontra paralelismo no cenário 
político/militar guineense, no concernente ao sequestro do poder político 
pelo poder militar, não raras vezes sob promiscuidade ou beneplácito dos 
próprios políticos.    
Uma democracia política (e também económica), sujeita à tutela militar, 
está eivada de conteúdo legal. Ela está enfraquecida e ferida na sua 
essência. Ela não representa senão as contradições internas de um país que 
mal consegue erguer as suas instituições em geral, assegurar o exercício do 
poder político nos moldes superiormente traçados pela Constituição e 
garantir mínima assistência às suas populações, sobretudo aos pobres e 
mais carenciados. É neste cenário debilitado, que se impõe a 
institucionalização de um novo paradigma e legalidade, por via de 
imposição de valores e culturas estranhos à comunidade nacional e local 
guineense: o paradigma neo-liberal e a legalidade neo-liberal, com forte 
adesão e implantação entre a classe burguesa em afirmação. Estes, devido 
aos impulsos e desenvolvimentos internacionais/mundiais têm vindo a 
afirmar-se e a ganhar mais consistência no panorama nacional. E tudo 
indica que serão as linhas de força no futuro.   
O paradigma e legalidade revolucionários, sendo certo que surgiram como 
uma das manifestações da reacção e rejeição dos ideais coloniais, 
projectam o poder político e o seu exercício com base em premissas 
identificáveis com as sociedades tradicionais, livres e justas, sem 
dominação de classes. Entretanto, na fase actual, está em permanente 
tensão com o poder político legítimo, a que pretende apropriar e, na 
prática, recusa a ele submeter, para além de pretender, também, dominar e 
subordinar a própria democracia e cidadania, por via da força870.  
Nenhuma democracia (e a própria cidadania) é autêntica sem que haja 
Estado de direito. Eles se complementam mutuamente. Como também, da 
mesma forma, nenhuma democracia é autêntica se tutelada (principalmente 
                                                                                                                                               
Todos estes sinais de rent-seeking provam que o sistema político e económico não é devidamente 
enformado pelo Estado de Direito. E isso gera falta de confiança nos políticos e partidos políticos e nas 
instituições públicas, em geral ineficientes e ineficazes nos seus funcionamentos, para além de revelar um 
profundo mal-estar que ameaça a coesão social, com repercussões incalculáveis no tecido social e 
económico, particularmente no domínio da redistribuição.    
Estes factos não encontram enquadramento na formulação de ADAM SMITH quanto ao “interesse 
próprio” – que não se confunde com lobby, corrupção, financiamento de partidos e campanhas eleitorais, 
proselitismo político, homens de negócios de regime, uso de força,… - que não beneficiam a 
colectividade. Antes pelo contrário impõe avultados custos económicos e político à sociedade.  
Muitos autores dedicaram ao estudo do rent-seeking, entre os quais GORDON TULLOCK, KRUEGER, 
POSNER, JAMES BUCHANAN e TOLLISON.    
870 Com certeza que o recurso à acção armada terá custos incalculáveis, como por exemplo, a conclusão 
de W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, p 586: 
«L’armée en Afrique n’est pas une activité de service et les coups d’État sont la seule chose dont elle soit 
devenue productrice. Il découle de tout cela que les pays africains n’ont aujourd’hui guère d’armes pour 
convaincre les bailleurs de fonds de procéder à une injection massive de capitaux dans leu économie.» 
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pelos militares ou pelas organizações financeiras internacionais, no caso 
em que deve ser obrigatoriamente incorporada em termos nacionais). A 
democracia implica um efectivo controlo do poder político das forças 
armadas. Estas subordinam-se àquele. Ela, ainda, implica uma 
incorporação interna ou nacional dos seus valores.   
A relação do paradigma e legalidade revolucionários com as guerras e 
revoluções – sobretudo colonial e movimentos (de reajustamento ou de 
reposição da legalidade, respectivamente de 1980 e de 1998/99) e 
assassinatos de chefes políticos e militares – e destruições das infra-
estruturas sociais e económicas não favorece o desenvolvimento da 
sociedade e da economia, e, portanto, facilita a instalação e persistência da 
precariedade de condições sociais, a pobreza e a exclusão social, formas de 
rejeição relacionadas com a ausência de concessão de direitos e de direitos 
de troca. 
Ora, em face dos conflitos político-governativos, das guerras e das 
convulsões sociais todos os esforços nacionais e internacionais tendentes à 
criação de condições indispensáveis ao crescimento e ao desenvolvimento 
económico (em última a análise à melhoria da concessão de direitos e de 
direitos de troca), propícias à melhoria do bem-estar individual e colectivo, 
são minados.  
 
O legado colonial da patrimonialidade do Estado, consolidado pelos anos 
de governação do partido-único no poder, que se confunde com o próprio 
Estado, razão da qualificação partido-Estado, de orientação marxista-
leninista, tutelado por um poder patriarcal, durante mais de duas décadas, 
constitui uma das características mais marcantes da nossa sociedade 
política, económica, social e cultural. 
A hipertrofia desse poder patriarcal agravou o Estado-patrimonialista, 
caracterizado pela administração de coisas públicas como se se tratasse de 
propriedade familiar ou patrimonial; pela privatização em benefício dos 
governantes; pelo clientelismo e nepotismo; pela participação política 
segundo o instituto da inerência dos governantes; pela sua presença mais 
intensa, embora, contraditoriamente, menos sentida do que a sociedade,... 
Sugerem tudo isso que se confunde o público com o privado e o Estado não 
é compreendido como uma instituição colectiva guardiã do interesse da 
comunidade nacional.  
A privatização do Estado871 cria nas pessoas um sentimento de 
individualismo que, por sua vez, não favorece a solidariedade social, 

                                                 
871 Esta privatização não exclui uma outra dimensão que se encontra em FAFALI KOUDAWO, 
“Governação, guerra e paz…”, p 265: “A utilização intensiva desta rede informal na resolução dos 
assuntos públicos contribuiu para enraizar os seus mecanismos e consolidar a sua eficiência sustentada 
pela transferência de competências de instituições públicas para as esferas privadas. Daí resultou uma 
espécie de privatização gradual dos assuntos públicos acarretando uma informalização do Estado. Esta 
evolução foi facilitada pelo carácter microcósmico da sociedade guineense atravessada por laços 
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porquanto o interesse pessoal e familiar se estendem apenas aos membros 
do clã paternal ou político. Numa sociedade predominantemente rural, cujo 
projecto de desenvolvimento centralizado evolui progressivamente para um 
modelo mais moderno, traduzido na abertura ao investimento estrangeiro e 
às novas tecnologias, no aperfeiçoamento da produção agrícola, nas 
tentativas de reformas políticas, económicas,... a articulação do mecanismo 
político com os mecanismos do mercado é tida como necessária na 
concretização de objectivos de protecção social, que constitui a missão 
fundamental da Segurança Social.    
 
O paradigma e legalidade liberais (próprios das instituições e organizações 
financeiras capitalistas, em relativa expansão e consolidação nas sociedades 
hodiernas, funciona na lógica da construção de ADAM SMITH e a sua 
teoria de mão invisível em duas situações: informação perfeita e mercado 
concorrencial) pretendem recriar um tipo de sociedade – nacional e 
internacional – separadas, principalmente, por diferenças económicas, 
através de diferentes programas económicos e sociais, não raras vezes, 
portadores de injustiças graves e atentados contra a democracia e a 
dignidade da pessoa humana.   
    
As reformas económicas de inspiração neo-liberal destruíram postos de 
trabalho e criaram uma camada populacional excluída de participar e de 
contribuir na produção e desenvolvimento económicos. Eram os sinais 
evidentes de uma apropriação e acumulação de capitais e de meios de 
produção capitalistas no país, tal como foi conhecida na história das 
civilizações modernas. Pior de tudo, a liberalização económica e as 
privatizações – encomendadas pelo Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional872 – transformaram a elite política em elite económica e 
arruinaram os agricultores, pela apropriação das suas terras de origem. De 
outro lado, estes mesmos processos permitiram a aquisição das unidades de 
produção públicas, sem que disso resultasse algum ganho para a sociedade 
e economia 873. 

                                                                                                                                               
complexos de parentesco. Ela foi também facilitada pelas condições históricas de emergência da classe 
dirigentes guineense, através de uma luta de libertação nacional cuja memória continua a estruturar 
extensas redes de solidariedade.” 
872 Sem se referir concretamente a nenhuma influência, há um reconhecimento, implícito, do 
condicionamento político-económico das organizações financeiras internacionais, no Prefácio de LUÍS 
BARBOSA RODRIGUES, Constituição e Legislação Complementar, p 6: “Dois anos mais tarde, perante 
uma situação económica em permanente degradação, o PAIGC vê-se persuadido a viabilizar uma 
profunda liberalização económica.” (Negrito nosso).  
Para uma síntese dos problemas económicos que determinaram a reforma económica nos anos oitenta, 
vide, entre outros, BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e financeira, Estudos 
Económicos e Estatísticos, 1987-1991, Bissau, Fevereiro de 1992. 
873 Pensa-se que, numa alusão a esta situação, escrevia JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, 
“Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 97: “O prolongamento 
do período de usufruto da terra não implica obrigatoriamente a generalização da propriedade privada que 
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Deste ponto de vista o paradigma e legalidade neo-liberais criaram e criam 
fosso entre os guineenses. Uns que se enriquecem instantaneamente. 
Outros que cada vez mais vivem à custa de migalhas e de solidariedade da 
nova burguesia, que acumula fortunas em bens e patrimónios mobiliários e 
imobiliários. Isto é a repentina ruptura com os ideais centralistas não 
lograram melhores resultados para toda a sociedade e economia. O mesmo 
é dizer o discurso político da liberalização económica admite duas leituras 
díspares: uma de legalização da prática de mercado paralelo (que 
contraditoriamente existia no próprio aparelho empresarial estadual) e outra 
de início de uma mudança de mentalidades e de atitudes no sentido da 
superação individual de todas as limitações na luta pela própria 
sobrevivência.   
 
Parece, enfim, legítimo concluir que, o problema dos processos da 
liberalização económica e das privatizações, não está na opção, mas na 
forma como foi decidida e na falta de políticas complementares, numa 
altura em que não existia sinais de regulação económica. A ausência dos 
mecanismos de controlo da economia e das actividades económicas 
privadas estão na origem de um tipo de sociedade dominada por uma elite 
sem historial, mas que, no entanto, reproduz e continua a reproduzir 
política e economicamente.  
Num outro prisma, que se afigura uma previsível evolução (o futuro 
dirá…), cujos sinais são visíveis no actual processo de consolidação da 
sociedade de democracia económica e social, caminhar-se-á para um novo 
paradigma de Estado regulador, que atenua a intervenção (directa) e 
ordenação em detrimento de entidades, por si criadas, mas dele autónomas 
(e independente). O abandono das suas pretensões intervencionistas e a 
consequente abertura aos mecanismos de mercado concorrencial terá como 
consequência uma gradual dispensa do controlo da economia pelo sector 
público, um potencial concorrente do sector privado. Assim se justifica o 
surgimento de entidades de regulação autónomas874 do Estado e do sector 
público.     
 

                                                                                                                                               
traria o risco quase certo de destruir o agricultor das suas terras, expondo-o à dependência e sujeição dos 
mais poderosos.” 
Mais contundente é a leitura de JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização, p 277: “A privatização sem a 
necessária infra-estrutura institucional nos países em transição provocou a pilhagem dos activos e não a 
criação de riqueza. Noutros países, os monopólios privados, sem a regulamentação, exploraram mais os 
consumidores do que os monopólios estaduais.” 
Para uma análise destes últimos monopólios, vide F. A. HAYEK, Law, Legislation and Liberty, A new 
statement of the liberal principles of justice and political economy, Vol. III, The political order of a free 
people, pp 56-60. 
874 Sobre estas entidades vide EDUARDO PAZ FERREIRA, Direito da Economia, AAFDL, Lisboa, 
2001, pp 396 e ss, aborda a questão do Estado de tipo intervencionista e do Estado regulador. Também 
artigos de MARIA MANUELA LEITÃO MARQUES e VITAL MOREIRA, A mão visível – Mercado e 
Regulação, Almedina, Coimbra, 2003.  
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Do ponto de vista sociológico e político (sem esquecer ainda o plano 
constitucional), o Estado foi incumbido a tarefa de criar as condições 
políticas, económicas, sociais e culturais que proporcionam melhorias de 
vida a todos os seus cidadãos. Durante muito tempo, os estudiosos da 
organização política de tipo Estado, na perspectiva da sua formação, 
evolução e funções (como é o caso, por exemplo, de ADAM SMITH), 
privilegiaram a lógica de relação actividade económica e intervenção do 
Estado, dependendo dos diversos modos de produção. Nesta relação, que se 
evoluiu ao longo do tempo, as principais preocupações centraram-se na 
procura da manutenção dos pilares em que se fundam o tipo de Estado.  
Numa primeira fase, revelou-se mister a criação de meios de defesa do 
direito de propriedade privada e da iniciativa privada, por meios jurídicos, 
no sentido do seu livre exercício, sem condicionar o destino do bem à 
vontade do seu proprietário. Tal era a máxima latina ius utendi, fruendi ac 
abuntendi, uma manifestação da concepção absolutista do direito de 
propriedade, um produto do Estado liberal.  
O questionamento da sua validade, a posteriori, por mecanismos jurídicos, 
visou condicionar ou dirigir o exercício do direito de propriedade e conferir 
ao bem comum um sentido que transcende a vontade do seu proprietário, 
como proclama, ainda, outra máxima latina: uti, non abuti, que traduz a 
ideia do bem ao serviço do seu proprietário, restringindo o abuso do direito. 
Estava em relevo os aspectos sociais da propriedade. 
 
A evolução da função da propriedade implicou a renovação de conceitos 
clássicos do direito de propriedade e a positivação jurídica do princípio da 
função social da propriedade875, que tem como marcos a Constituição 
Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919876, que romperam 
com a tese de uma ampla disponibilidade dos bens e factores de 
produção877. Iniciara-se, assim, a fase do Estado social. 
 
O conceito de Estado de Direito, de origem germânica, diferencia 
qualitativamente as modernas organizações humanas em sociedade. 
Corresponde, no essencial, ao “Welfare State”, de origem anglo-saxónica e 
norte-americana878. Para DANIEL BESSA, a “expressão Estado Social 

                                                 
875 Sobre os contornos deste assunto, para mais desenvolvimentos vide, entre outros, ERGON 
BOCKMANN MOREIRA, “Reflexão a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social”, in 
Revista de Direito Público da Economia, Ano 4, n.º 16, Out./Dez., Belo Horizonte, 2006, pp 27-42.  
876 A tomada de poder pelos sociais-democratas, em Novembro de 1918, na sequência da queda do Reich, 
uma força de oposição no império de Bismarck. A Constituição de Weimar, cidade de Gœthe, surge como 
um “(…) modelo de constituição que garantia os direitos e as liberdades dos cidadãos e fundava uma 
Alemanha parlamentar.”, conforme HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 19, Da primeira guerra mundial à 
vitória de Roosevelt em 1932, pp 113-114.   
877 ERGON BOCKMANN MOREIRA, “Reflexão a propósito dos princípios da livre iniciativa e da 
função social”, pp 28-29. 
878 DANIEL BESSA, “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril”, p 325. 



 425

traduz, … o envolvimento do Estado e das instâncias que lhe são próprias – 
a jurídica e a política – na defesa e prossecução do que poderíamos 
designar de direitos materiais do cidadão.”879 (Itálicos no original).  
Ou ainda noutra formulação do mesmo autor “Sociais são os Estados que 
se envolvem em realidade como as da educação, saúde, habitação, 
segurança social, mínimos de existência e bem-estar, garantia de emprego, 
protecção contra as incidências de flutuações económicas conjunturais ou 
de cataclismos naturais, norteados pela preocupação de garantir o acesso 
generalizado a estes bens e a sua distribuição mais igualitária.”880 . 
Para autores como GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA881, o 
“Estado social” é um conceito equivalente do Estado da democracia 
económica, social e cultural. E “traduz essencialmente (n)a 
responsabilidade pública pela promoção do desenvolvimento económico, 
social e cultural, (n)a protecção dos direitos dos trabalhadores, (n)a 
satisfação de níveis básicos de prestações sociais para todos, e (n)a 
correcção das desigualdades sociais.” 
 
O Estado moderno actua na economia, mas de forma diferente, tal como 
resultou da proposta de KEYNES. No passado, o Estado-Providência 
militou em favor do equilíbrio geral da economia e da sociedade. Assim, 
ele intervém na economia para reduzir (eliminar se possível) as 
desigualdades sociais e expandir a cidadania e os direitos conexos. Para 
isso a sua principal característica reside na política económica.   
A generalização da crise económica e financeira, na actualidade, questiona 
a aplicabilidade das políticas keynesianas882. Sem embargo os 
ensinamentos de KEYNES quanto à não excelência do mercado 
                                                                                                                                               
JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, pp 203-212, acolhe a temática 
Estado de Direito e Estado Social em termos de compatibilização de dois princípios: um antigo, 
proveniente do liberalismo e outro novo, iniciado com a socialização do Estado. A procura de encontrar 
nas disposições sociais normas programáticas versus normas vinculadas, de um lado, e as consequências 
da consagração deste tipo de Estado em termos de princípios estruturantes da ordem jurídico-
constitucional, de outro, são as questões que a temática desperta. As doutrinas não são unânimes na 
consideração da compatibilização destas noções do Estado. No entanto, como se poderá concluir para nós 
não existe tensão entre elas. O Estado de Direito, constitucionalmente consagrado, enquanto determinante 
da sua vinculação jurídica, não dispensa o prosseguimento de funções com vista a garantir a efectivação 
da dignidade da pessoa humana.     
Vide ainda a nossa tese de mestrado, A repartição dos recursos públicos…, p 229.   
879 “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril…”, p 325. Em sentido idêntico MAURIZIO 
CINELLI,  “Sicurezza sociale”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, XLII, Giuffrè Editore, Italia, 1990, p 
501.  
JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, pp 198 e ss, apresenta as 
funções do Estado de Social em contraposição com os conceitos afins («Estado assistência», «Estado-
Providência», «Welfare State», «Estado de bem-estar» e outros como «Estado de Partido», «Estado de 
Associação» e «Estado Administrativo»).   
880DANIEL BESSA, “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril…”, pp 325-326. 
881 Anotação ao artigo 2.º (Estado de direito democrático) CRP, in Constituição da República Portuguesa 
Anotada, Artigos 1.º a 107.º, Vol. I, p 210. 
882 Para uma análise dessas políticas vide JAMES TOBIN, Polices for prosperity, Essays in a Keynesian 
mode, Wheatsheaf Books, Edited by Peter M. Jackson, 1987. 
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concorrencial demonstra a necessidade da intervenção do Estado na 
economia, não em moldes substitutivos, com vista ao aumento da procura 
global883, através de pleno emprego, investimento e incentivos ao consumo.  
Na actualidade, o Estado social, devido à sua crise, depara-se com a 
formação de uma sociedade civil, criando uma estrutura de relação mais 
complexa, como se pode inferir da delimitação das actividades que 
dependem da acção estadual e das funções que não são da sua exclusiva 
competência. 
Isso explica a existência de uma obrigação de todos para com todos. Existe 
numa palavra a solidariedade universal, um dever de todos, uma busca 
constante de combate à privação do mínimo vital a que muitos são 
relegados, por carências materiais. 
Nisso reside a ideia do Estado social. Esta ideia que compreende a 
democracia económica e social converge a inexorabilidade do binómio 
política e sociedade (integrando a economia). Por isso mesmo, qualquer 
política de melhoria das condições de vidas das populações está 
directamente relacionada com o nível de produtividade, porquanto esta 
determina a remuneração das pessoas e famílias, bem como do próprio 
Estado social. Numa palavra, determina o bem-estar económico e social. 
 
As principais ideias condutoras do Estado social podem ser traduzidas nas 
seguintes: o aperfeiçoamento da democracia e a realização da 
solidariedade. A ideia da democracia anda intimamente ligada à ideia de 
justiça (distributiva), do reforço da solidariedade entre as pessoas, 
sobretudo as mais carenciadas, da garantia a todos de mínimos essenciais 
de sobrevivência e vida condignas, igualdade de oportunidades,... no 
combate ao desemprego, à exclusão e à pobreza. 
A qualidade da democracia em referência à justiça distributiva884 não pode 
ser dissociada dos mecanismos produtivos do estímulo à iniciativa privada 

                                                 
883 É um dos objectivos que procura alcançar qualquer economia. De origem keynesiana a procura global 
pressupõe a conjugação de políticas orçamentais com as políticas monetárias. A crítica a que se sujeitou e 
o seu aperfeiçoamento são inerentes a questão do não ajustamento rápido do mercado ao pleno emprego. 
Assim o papel reservado ao FMI para evitar que haja (repetição da) depressão mundial e a pressão que 
este exerce sobre os países que não contribuem para a manutenção da procura global, a estagnação. Ao 
FMI, nestas condições, reserva-se o papel de injectar a liquidez ou seja a concessão de empréstimos.  
Entretanto, os empréstimos feitos às economias com dificuldades de expansão, em geral, conduziram a 
pobreza em massa, a fome, a oligarcia, a desilusão do mercado, a governos a prazo, a mandatos não 
cumpridos integralmente e eleições antecipadas, a corrupção com beneplácito das organizações 
financeiras internacionais, …      
Sobre o papel reservado a esta instituição, vide, entre outros, JOSEPH E. STIGLITZ, Globalidade – A 
grande desilusão, pp 47 e ss e 248.      
Para uma análise da visão keynesiana vide, entre outros, AV, Problèmes économiques et sociaux 
contemporains, pp 125 e ss. 
884 Na formulação de ALBERTO MARTINS, “A qualidade da democracia”, in TERCEIRA VIA, 4ª 
Edição, Fenda Edições, Lisboa, 1999, p 14, “(…) a unidade da democracia política e social, formal e real, 
…”. Continua o autor, na p 16: “Mas se a qualidade da democracia se reinventa em referência a uma 
justiça distributiva, ela não pode dissociar-se dos mecanismos produtivos do estímulo à iniciativa privada 
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e ao jogo do mercado, num quadro de regulação em que se harmoniza os 
conflitos da competitividade e da concorrência. Ela é seguramente a 
escolha dos mais qualificados de acordo com as regras de competição livre 
e aberta, no sentido de conduzir a um bom governo da res publica.  
Nesta perspectiva, sugere que a qualidade da democracia mitiga deveres, 
quer pessoal, quer colectivo/comunitário. Um dever imposto pela sua 
própria natureza, em que o esforço pessoal e responsável se concentra no 
auto-crescimento e auto-desenvolvimento, com vista à perfeição de cada 
um individualmente e da sociedade colectivamente. Na verdade, as 
civilizações florescem, desenvolvem e desaparecem e os homens são 
herdeiros de gerações885 passadas e beneficiários do trabalho dos seus 
próprios contemporâneos.  

                                                                                                                                               
e ao jogo do mercado, num quadro de regulação do Estado que harmonize os conflitos da competitividade 
e da concorrência.”  
885 Na perspectiva rawlsiana “justiça entre as gerações” (vide JOHN RAWLS, Justicia como equidad, 
Materiales para una teoría de la justicia, Selección, traducción y presentación a cargo de M. A. Rodilla, 
Tecnos, 2ª Edición en la Colección «Filosofía y Ensayos», 1999). 
Segundo a teoria da justiça rawlsiana, na lógica do contratualismo, a legitimidade do direito positivo 
advém do consenso cívico. Disso decorre que a autoridade da norma jurídica está dependente da sua 
obediência e não da sua formulação e ordenação. Tudo isso conduz a questão de saber quais as formas 
que deve seguir tal consenso para ter validade jurídica positiva.    
O conceito de gerações nas finanças públicas tem ínsita a participação na tomada de decisões financeiras, 
quer directa, quer indirectamente. Por paralelismo, as gerações, na Segurança Social, pelo menos no 
regime contributivo, segundo o modelo de repartição, configura a participação na actividade criadora de 
riqueza relevante para o financiamento dos encargos dela decorrentes. Ou seja nela as gerações são 
delimitadas pelo conjunto dos trabalhadores no activo que participam directamente no financiamento das 
necessidades em protecção social dos trabalhadores em inactividade, sobretudo por atingir o limite de 
idade. 
Segundo EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, Da dívida pública e das garantias dos 
credores do Estado, p 82, consideram-se “geração presente, a totalidade dos indivíduos que, directamente 
ou por intermédio dos seus representantes, participam numa decisão financeira e por gerações futuras, 
todas as restantes, que integram indivíduos já nascidos mas que ainda não têm idade para participar na 
decisão, quer aqueles que ainda não existem.” Outra das conclusões a que chega o autor respeita a 
interesses diferenciados entre as gerações presente e futuras no domínio das finanças públicas.  
Na Segurança Social o interesse das gerações está na efectiva garantia de financiamento, pelos 
trabalhadores da actual geração, para a cobertura dos encargos sociais dos trabalhadores da anterior 
geração, agora em idade de reforma. Assim dito parece não existir “interesses diferenciados” entre elas, a 
menos que essas diferenças relevem da opção individual quanto ao modelo a seguir, capitalização versus 
repartição, porquanto aquele não satisfaz o objectivo de solidariedade entre as gerações. Um problema 
ético, do qual se pretende saber se existe vinculação nesta matéria. 
A solidariedade entre as gerações baseia-se numa cooperação institucionalizada entre as mesmas, nos 
termos da qual ela se estende a outras, no sentido de se garantir cobertura integral a todos os indivíduos, 
sem quebra da mesma. Trata-se de um problema de justiça, que obriga a cooperação entre elas. Um 
contributo do contratualismo de JOHN RAWLS, que advoga o contrato entre os membros de uma 
comunidade. Por este contrato se estabelecem as regras de funcionamento e os limites das instituições 
sociais. 
O contrato social é dominado por dois princípios: o da liberdade individual e o da diferença ou maximum, 
que admite desigualdade de tratamento a favor dos mais carenciados. A sua lógica funciona segundo o 
“véu da ignorância” (da posição “original”). Estes dois princípios permitem assegurar aos indivíduos 
posições nunca piores e constituem factores de diminuição de risco e garantia contra a incerteza. Esta 
seria uma das vantagens do esquema interpretativo do “véu da ignorância”, também aplicável a 
distribuição de riqueza. Nesta base a aceitação da neutralidade dos interesses das gerações, no sentido de 
cada geração anterior contribuir para o bem-estar da geração futura. 
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A democracia surge, assim, como uma dimensão constitutiva do Estado-
Providência. E, com ela os direitos de cidadania, pelo alargamento das suas 
funções886. A aproximação dos aspectos políticos e económicos revela a 
evolução, numa primeira fase, do actual Estado moderno para o Estado 
liberal, como demonstraram alguns pensadores clássicos, como HOBBES, 
LOCKE e KANT. Assim, a relação intrínseca entre a liberdade e a 
propriedade privada. Do mesmo modo que na actualidade ANTONIO 
GRAMSCI887, WEBER e MARX observam a separação entre o Estado e a 
sociedade civil. 
                                                                                                                                               
A diminuição dos riscos e a eliminação das incertezas quanto à sua ocorrência são, portanto, dois aspectos 
que obrigaria a um contrato social, no qual a solidariedade inter-geracional tende a perpetuar-se, segundo 
o princípio de justa poupança, retirada do dever de garantir protecção social a geração anterior/seguinte.  
Atendendo a ausência de “construção unitária” da teoria de JOHN RAWLS, Uma teoria da justiça 
(EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, ob. e p cit.), para sustentar a tese da cooperação 
inter-geracional, parece lógico concordar com DAVID GAUTHIER (apud o autor citado, ob. cit., p 87), 
que encontra fundamento dessa cooperação na “necessidade de assegurar o progresso económico.” 
Isso na pressuposição que as gerações vindouras vivam em sociedades com mais progresso económico 
relativamente à geração actual ou anterior. Esta teorização não é compatível com qualquer quebra deste 
conceito. Mas, como se sabe o nível deste é fortemente influenciado não apenas pelo desenvolvimento 
tecnológico, como também pelo nível de desenvolvimento cultural e pelo funcionamento das instituições, 
sobretudo. Se isso corresponde a alguma verdade, não será linear que as gerações futuras viverão em 
sociedades economicamente com mais progresso. Aliás, entre nós, já se deu conta que a realidade é 
inversa, mesmo no concernente ao funcionamento das instituições em geral.  
EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, ob. cit., a páginas 90, dá conta dessa influência 
quando faz apelo a “investimento na cultura, na educação …”.  
As políticas económicas e sociais são orientadas para a maximização das expectativas de todos, sobretudo 
os mais desfavorecidos, sem pôr em causa a igualdade e a liberdade individual. As gerações sucedem-se. 
Nessa sucessão transmitem-se legados corpóreos e incorpóreos, constituídos por bens materiais e 
imateriais (onde se inclui a sabedoria, a honestidade, o bem nome,…), respectivamente. Numa palavra, as 
poupanças. Estas são obtidas aceitando a decisão política de melhoria das condições de vida das gerações 
futuras.  
Para uma leitura deste princípio FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, pp 270 e ss. 
Também KENNETH J. ARROW, Social Choice and Justice, pp 133 e ss. O autor considera que “One 
important aspect of justice is the intertemporal.” Para logo interrogar “What is a just allocation of goods 
among individuals of different generations?” E a resposta: “The intertemporal problem of justice differs 
from the contemporary problem fundamentally only in one empirical point: namely, that resources are 
productive, so that a transfer from the an earlier to a later generation means, in general, that the later 
generation gave up.”         
886 Sobre o assunto, vide, entre outros, JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em 
Portugal, pp 14-15. Também Problèmes économiques et sociaux contemporains, p 419, onde se pode ler : 
« L’État-providence s’est développé pour satisfaire un minimum de préoccupations sociales. Initiée par 
la politique bismarckienne libérant les individus du besoin et les protégeant des risques, cette politique 
d’assistance s’est élargie aux autres économies et a donné lieu à la multiplication des aides sociales, à 
l’élaboration des systèmes d’éducation et de couverture des soins, à la mise en place de régimes de 
retraite.». (Negrito no original). 
887 Um italiano que se filiou no Partido Socialista Italiano na luta contra o fascismo italiano. Ele distingue 
o Estado e a sociedade civil. A teoria da hegemonia está ligada a sua concepção do Estado capitalista, que 
exerce o poder pela força e pelo consentimento, respectivamente a sociedade política, onde se incluem as 
instituições, e a sociedade civil ou esfera privada ou não estatal, incluindo a economia. Sem embargo de o 
próprio atribuir tal distinção um alcance meramente formal ou conceptual, pois, na prática, podem 
mitigar-se. 
Na linha de Maquiavel encontra no partido revolucionário a força que permitiria o desenvolvimento 
intelectual da classe operária e alternativa dentro da sociedade civil. Esta que se afigura, modernamente, 
complexa só pode vencer a hegemonia burguesa e atingir o socialismo com a “guerra de posições”. Assim 
prognosticou a tendência para o desaparecimento do Estado com a capacidade auto-reguladora da 
sociedade civil.        
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Nesta conformidade, a democracia pressupõe o livre exercício da cidadania 
e dos direitos conexos. Por outro lado, estes permitem a inclusão de todos 
os cidadãos e a criação de novos direitos sociais888, contemporâneos da 
visão neo-liberal, porquanto tem ínsita a redefinição do papel do Estado na 
sociedade. Por isso a necessidade de equilíbrio entre o Estado e a 
sociedade, entre o sector público e o sector privado.   
 
As desigualdades sociais são incompatíveis com a essência da democracia. 
Esta está na participação voluntária e consciente dos cidadãos. O abismo 
que separa os países e dentro destes as próprias categorias sociais é 
incompatível com o funcionamento da democracia889. A liberdade 
económica não deve sucumbir à liberdade política. As escolhas políticas 
económicas e sociais (incluindo as reformas do mercado de trabalho) 
devem visar a melhoria dos rendimentos dos mais desfavorecidos890.  
                                                 
888 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 14, segundo o qual: “A 
lógica da cidadania leva a que, por um lado, o desenvolvimento dos direitos actue sobre a inclusão de 
novas categorias de pessoas nos direitos existentes e, por outro, conduz a criação de novos tipos de 
direitos, ou seja, de novas componentes de cidadania”. 
889 Como se sabe a democracia supõe um normal funcionamento das instituições. Este, por sua vez, é 
facilmente pervertido quanto mais as diferenças entre os estratos e grupos sociais. Os mais pobres sentem 
mais dificuldades em participar nas instituições sociais e políticas. E isso disfuncionaliza a democracia. 
Ou seja o poderio económico (revelado no mercado de bens e serviços) tende a submeter o mercado 
político (onde se compram e vendem os votos políticos). É o caso da globalização…  
Em sentido mais ou menos próximo JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 48; SAMIR 
AMIN, “État, politique et économie dans le monde arabe”, pp 147-148.   
Vide também a posição de EMÍLIO KAFTT KOSTA, Estado de direito, p 530, quando escreve: “Em 
contrapartida a esse o teorema seguinte: quanto mais pobre e dependente é um Estado, maiores as 
probabilidades de instauração da democracia. Tal equivale a dizer: a curto prazo, é viável, pois a pressão 
da comunidade internacional é sufocante e as contrapartidas prometidas e esperadas são importantes 
(relativamente).” E acrescenta: “Por outro lado, sem ironia, não me parece demonstrado que o 
subdesenvolvimento implique sobrepoder, nem que este implique aquele.” (Itálicos no original). 
 
O autor limita-se a uma constatação do funcionamento da actual globalização, que não cessa de exercer 
pressões no sentido da universalização da democratização das sociedades em vias de desenvolvimento, 
através, nomeadamente de condicionalismos de Ajuda Pública ao Desenvolvimento pelas organizações 
financeiras neoliberais.  
A democracia é uma forma de governo com raízes culturais amadurecidas apenas em algumas sociedades 
e nelas funcionam (quase) em perfeição, devido o grau de desenvolvimento e de consolidação das suas 
estruturas e instituições sociais, contrariamente a sua transposição tout court, tipo copie-coller, nas nossas 
sociedades.  
As pressões da comunidade internacional rumo à democratização das sociedades em vias de 
desenvolvimentos, sobretudo em África, têm surtido alguns efeitos, como por exemplo no concernente à 
transparência na  gestão da coisa pública. Muitos países, como se sabe, não constam nos seus orçamentos 
e contas nacionais os produtos provenientes de exploração de recursos naturais. As receitas petrolíferas, 
por exemplo, escapam ao controlo político-democrático dos cidadãos e seus representantes.   
Contrariamente à afirmação do discurso dominante de que a democracia não se encontra senão nas 
sociedades capitalistas, onde ela é engendrada, a identificação de um partido(-Estado) com a massa 
popular corresponde dizer que ele era sinónimo de um espaço que congregava todos ou a maioria dos 
cidadãos. Neste sentido SAMIN AMIR, “État, politique et économie dans le monde arabe”, pp 147-148.  
No sentido do condicionamento das ajudas ao desenvolvimento vide BERNARD FOUNOU-
TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et politique”, p 199. Também GUSTAVE 
MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos humanos”, p 135. 
890 As teorias económicas (de bem-estar e nova economia de bem-estar) e da public choice revelam-se 
fundamentais na explicação das decisões financeiras relacionadas com as necessidades não satisfeitas 
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Essas mesmas escolhas políticas, expressões das preferências dos eleitores, 
antagónicas das escolhas económicas, formadas no mercado, a que devem 
ser autónomas e independentes. Em teoria, estas escolhas não são 
incompatíveis com nenhum regime político891, não obstante as influências 
que este sobre elas exerce. A esfera pública (governo) e a esfera privada 
(mercado) não se apresentam incompatíveis. Elas complementam-se e auto-
limitam-se reciprocamente.  
As liberdades políticas estimulam as liberdades económicas e o seu 
exercício, dentro dos padrões razoáveis, tendo como conditio sine qua non 
a educação para uma cidadania activa e participada892. Enquanto as 

                                                                                                                                               
pelos mecanismos do mercado. A introdução de critérios normativos que orientam as opções ou escolhas 
das alternativas conducentes à satisfação das necessidades colectivas constitui uma dos aspectos das 
mesmas.  
A delimitação do Estado e das suas actividades são problemas intrínsecos à problemática do imposto e da 
dívida pública, de um lado, da (re)organização do Estado, de outro. À medida que cresce e agiganta na 
sua actuação, assume uma proporção desmesurada, com custos cada vez mais elevados. Assim são 
necessários mais impostos ou, ao invés, recursos a emissão de títulos de dívida, contanto que divirjam 
apenas nos seus efeitos e na oneração imediata ou diferida, respectivamente. A dívida pública tem 
subjacente a ideia do aumento do consumo presente em detrimento do consumo futuro. Os eleitores do 
futuro não são representados ou põe-se o problema da sua adequada participação no processo. Dito assim 
a public choice tem conexão com a problemática de financiamento da protecção social. A distribuição dos 
custos limitada a uma única geração ou a diferentes gerações, tendo em conta os benefícios de uma e de 
outras, é um problema decisão colectiva.  
Este problema não é alheio a cada realidade em concreta, com as suas preocupações e as suas soluções. 
Um país nacional muito limitado na sua capacidade de gerar empregos, a alternativa credível é os cargos 
políticos, uma imensidão de possibilidade de benefícios, traduzidos em prestígio e honra, bem como a 
possibilidade de atender a determinados interesses económicos. Com efeito, a capacidade e a 
possibilidade de distribuir empregos e cargos ou mesmo a participação em negócios [contratação de 
serviços, concessão de licenças, obtenção de privilégios, (suposta) actividade política,...] constituem 
subterfúgios das campanhas eleitorais e dos poderes de governação ou de influência dos centros de 
decisão política. 
O progresso e o desenvolvimento económicos dependem, também, do normal e regular funcionamento 
das instituições sociais, económicas e políticas. De um modo geral dependem da organização social e dos 
mecanismos existentes para fazer face a comportamentos não enquadrados na Lei Fundamental, como 
aquelas passíveis de caricaturas. [Os actos dos titulares dos cargos públicos em geral têm sido 
caracterizados por uma espécie de limitação ou cerceamento da liberdade dos cidadãos. Neste prisma o 
Estado guineense, uma emanação da vontade popular, contrariamente a sua actuação, equivale a um 
frankensteinismo (derivação de Victor Frankenstein, autor de uma criatura da romance imortalizada por 
Mary de Percey Bysshe Shelley, publicada em 1818, cuja a última versão estaria disponível ao público 
em 1831), destruidor da liberdade política e económica. Este retrato surge, igualmente, no filme sobre o 
personagem Hulk de William Shakespeare (autor, dramaturgo e poeta dos séculos XVI e XVII), uma 
criatura resultado de uma manipulação genética, que se limita a destruir os esforços dos homens]. 
Existe identidade subjectiva nos dois processos: as pessoas que procuram maximizar os seus benefícios e 
minimizar os seus custos na aquisição de bens e serviços no mercado, são as mesmas que actuam no 
mercado político. Esta identidade subjectiva faz com que o axioma dos direitos de propriedade privada e a 
liberdade estejam presentes nos dois mercados. 
Para uma síntese destas teorias, vide EUGÉNIO MOREIRA, A repartição dos recursos públicos…, pp 
459-498 e autores e bibliografias citados.  
891 Cfr. JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, pp 18-19  
892 Testemunham as palavras de W. EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons 
d’un fourvoiement”, p 586: «Seule l’éducation peut créer le corps de citoyens informés et scrupuleux apte 
à constituer le cadre souple et responsable dans lequel le développement pourra s’opérer. C’est éducation 
qui générera l’indispensable dynamique de sensibilisation et la volonté de progresser et qui inculquera les 
capacités et attitudes mentales nécessaires à la transformation des richesses de l’Afrique en richesse pour 
les Africains.»  
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liberdades económicas conduzem a uma melhor escolha dos métodos da 
produção e da concorrência entre os agentes económicos e, em 
consequência, uma melhoria das performances económicas. De facto, a 
liberdade política responsável estimula uma participação activa, dotada de 
eficácia e eficiência económicas, em matéria da hierarquização dos valores 
da democracia política e económica.  
Assim, o ideal de liberdade conjugado com as capacidades económicas dos 
sujeitos económicos privados, conforme o mercado concorrencial, 
considerar-se-ia um sistema mais adequado de devolução e de repartição de 
rendimentos, sendo que a componente política considerada apenas como 
residual. Uma tal solução configuraria, em síntese, um retorno aos ideais de 
mercado com consequências gravosas no domínio da solidariedade893.       
Seja como for, o fundo de toda esta problematização está nas questões 
sociais, que, na nossa perspectiva, devem conduzir a um debate sobre o 
tipo de Estado e suas instituições políticas e as políticas sociais, 
envolvendo matérias, a saber: o papel interventivo do Estado no actual 
percurso rumo à regulação económica, de um lado; a relação gasto social e 
melhoria das condições de vida das populações; o impacte das alterações 
económicas e políticas sobre o gasto social e, por fim, o repensar ou 
redefinir as políticas sociais, de forma a torná-las mais justas na construção 
de uma sociedade e economia plurais894. E, tudo isso conduziria a um 
debate em termos do papel da tributação na configuração de um novo 
contrato social, cujo pilar é o indivíduo isoladamente ou em família. 
A teoria da public choice895 debate muito a questão da concretização 
simultânea dos dois aspectos intrínseco à sociedade em geral: a económica 

                                                 
893 Apud NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 113-114. 
Cfr. THE WORLD BANK, Averting the old age crisis – Policies to protect the old and to promote 
growth, The World Bank, Washington, 1994, pp 238-239.  
894 Aludindo a questão da economia plural, RENE PASSET, A ilusão neoliberal, p 140, não tem dúvidas: 
“É, pelo contrário, pela natureza da sua função que a economia plural vai definir os diferentes sectores. 
Essa economia revela-se plural, tanto em si mesma como nas suas interdependências com outros sistemas, 
situados noutros níveis (o social, a natureza) cujos mecanismos e leis devem respeitar, sob pena de 
autodestruir.” 
895 Na sua base o facto de cada um agir no interesse próprio ao relacionar os custos e os benefícios. E, 
deste modo, isso influencia grandemente o processo democrático de tomada de decisões. Trata-se de um 
pensamento económico que apela a um amplo domínio da política na afectação de recursos e devolução 
de rendimentos em conjugação com o mercado. Dito assim é forçoso concluir que apela para um 
intervencionismo do Estado. 
A public choice procura avaliar o desempenho das variáveis institucionais na actividade económica. Ela 
estabelece um paralelismo entre o processo de mercado e o processo político. O mesmo é dizer, tal como 
aquele, este também tem os seus sujeitos e mecanismos. Um importante elemento de análise comum a 
estes dois processos reside no interesse próprio; maximização dos benefícios e minimização dos custos. 
Como se sabe o mercado é dominado pelo lucro, que preside a actuação do empresário, que o maximiza. 
É ele que substancializa a mão visível.  
De igual modo a actuação do político – à semelhança do empresário – visa o “lucro ou ganho político”, 
por via de mais votos, que é seguramente maximizado junto dos seus eleitores. Estes são atraídos por 
bons produtos políticos (que evidentemente não dispensa discursos políticos e políticas atractivas, a 
honestidade, a sinceridade, a boa gestão da coisa pública, a eficiência,..). Nisso reside o sucesso do 
político, os votos, que procurará concentrar num determinado grupo, que se unirá à sua volta. Os políticos 
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e a política (onde se inclui os governos e os parceiros sociais). Estes dois 
processos de conciliação do sector privado com o sector público, far-se-á 
relacionando os custos e os benefícios das tomadas de decisões segundo as 
regras do mercado concorrencial de produção de bens e serviços e segundo 

                                                                                                                                               
propõem benefícios aos eleitores, circunscritos a uma área demográfica delimitada, a melhoria das suas 
condições de vida.  
Do mesmo jeito actuam os eleitores – por paralelismo aos consumidores no mercado de bens e serviços 
que manifestam as suas preferências individuais. O eleitor guia-se também pelo seu próprio interesse. Ele 
dilui o seu voto com os de milhares ou milhões de outros eleitores. Ele não se esforça ou melhor o seu 
esforço na procura de melhores informações sobre cada um dos candidatos não é (suficientemente) 
recompensado. Dai o desinteresse ou falta de estímulo: o efeito de ignorância racionalizada. Assim, ele 
limita-se a acreditar nas mensagens e propagandas políticas, uma forma de dar a conhecer um novo 
produto político e os seus proponentes destinam-se a aumentar o consumo dos eleitores. O que nem 
sempre sucede, em virtude de alheamento dos eleitores, um fenómeno que tem vindo a crescer em todo o 
mundo e pode ser interpretado como uma desconfiança aos políticos. 
O político é confrontado com os mesmos problemas de custos versus benefícios ao longo do tempo. A sua 
decisão pode ser influenciada conforme se trata de um período de proximidade – em que procura menos 
custos e mais benefícios para ele e para a sociedade – ou não do acto eleitoral. As decisões eleitoralistas 
acabam por influenciar negativamente o longo prazo. Um exemplo disso é um maior volume de 
investimento necessário à elevação do nível de educação e de instrução dos cidadãos, cujo resultado se 
verifica apenas a longo prazo. Isso faz com que os políticos limitam as suas opções no curto prazo, para 
não influenciar as opções de outros decisores que, com certeza, os substituirá. Eles afiguram-se não como 
verdadeiros proprietários mas meros usufrutuários durante o tempo em que exercem funções decisórias, 
em que procuram convencer os eleitores dos seus sucessos. Eles têm de tomar decisões. Não podem 
abastecer-se de as tomar. A visão de curto prazo dos políticos pode conduzir a conflito entre a decisão 
política e a política económica, essencialmente caracterizada de longo prazo. Este ciclo repete-se nas 
democracias.        
O mercado político é dominado por um processo de escolhas públicas. Este, por sua vez, baseado em 
regras (de maioria). Significa isso que a escolha é ditada pela maioria, que se sente influenciada pela 
relação custos/benefícios, suportados pelos eleitores, que vêm, por sua vez, aumentadas ou diminuídas as 
suas expectativas.  
No mercado político o eleitoral suporta os encargos, mas, no entanto, ele não é beneficiário directo. Não 
existe, numa palavra, relação directa custo/benefício. Pelo que ele não pode comparar estes dois 
indicadores (traduzidos, respectivamente, em desutilidade de impostos e utilidade marginal dos bens e 
serviços públicos). Isso constitui uma distorção no processo produtivo político: a ineficiência.  
Um projecto, para a sociedade, tem duas vertentes: a da provisão do bem/serviço público e a do seu 
financiamento. Este é garantido pela contribuição de todos, independentemente, do projecto favorecer 
uma maioria ou minoria, sem embargo de esta sempre, pela sua dispersão, por toda a população, 
tendencialmente, não ser a mais beneficiada.  
Assim, a eleição de um político vai apoiar-se nos pequenos grupos organizados, que se dedicam, com 
todo o empenho, participando activamente nas campanhas, angariando fundos,... O político ganha 
vantagens à custa de esforços alheios: o efeito rent-seeking (vide GOLDON TULLOCK, The economics 
and politics of wealth redistributions, pp 142-148).  
Trata-se de um problema meramente processual, que se aplica, também, a produção de bens e serviços 
nas democracias. Estes pressupõem financiamentos através de impostos. Por isso a comparação da rent-
seeking ao roubo. A estrutura de incentivos concedidos aos particulares determina o nível de desempenho 
económico. Numa economia em que os retornos da actividade económica se afigura a um nível baixo os 
sujeitos económicos procuram recompensar os seus rendimentos. A ausência de instituições sólidas 
reflecte-se na procura de obtenção de rendimentos, mesmo à margem das regras estabelecidas 
superiormente na Constituição e nas leis. A corrupção tem um impacto negativo sobre o crescimento 
económico. Ela é a causa de grandes males políticos e económicos (por exemplo, aumento do custo de 
investimento e incerteza quanto ao seu sucesso, para além de afectar o próprio crescimento económico). 
Sobre a complementaridade entre a política e o mercado vide, entre outros, JOSEPH E.STIGLITZ, 
Globalização – A grande desilusão, passim, especialmente pp 27,132-133, 277. Em relação à escolha 
pública, para além dos autores e bibliografias citados vide, em síntese, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, 
A redistribuição económica, pp 45 e ss. Numa outra leitura vide as considerações feitas por KENNETH J. 
ARROW, Social Choice and Justice, pp 1 e ss. 
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as regas do mercado da política. Para além destes aspectos em comum, 
ainda há a realçar o factor psicológico da influência sobre os consumidores 
económicos, os sujeitos económicos, e os consumidores políticos, os 
eleitores, na manifestação das suas preferências. 
A teoria económica normativa da public choice segue a lógica do mercado 
de bens e serviços no concernente ao interesse próprio que guia os seus 
actores. Tal como se disse o processo a ela relativo está dependente da 
análise dos custos e benefícios no processo democrático de tomada de 
decisões políticas. Estas determinam a dimensão e o peso do Estado e das 
suas instituições, bem como o volume de recursos financeiros necessários à 
concretização das suas opções políticas. 
 
Com excepção das décadas de 30 e 40 e as últimas duas décadas, todos os 
decénios do século XX foram marcados por um forte impacto dos ideais 
marxistas, nomeadamente a influência exercida sobre os países menos 
desenvolvidos (os casos da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana) e 
dos então territórios sob domínio colonial, quanto ao desencadeamento da 
luta armada de libertação nacional e descolonização, que conduziu à 
independência política, ainda na década de 50896. 
As décadas que se seguiram à instauração do pensamento e filosofia 
marxista-leninista foram, com algumas intermitências, dominadas pelo 
avanço relativo sobre o capitalismo e a sua doutrina, hoje, consolidado pela 
expansão do neoliberalismo.  
 
No passado recente da história do país, o papel reservado ao Estado como 
agente político e da direcção económica por excelência confere-o um 
protagonismo da igualização e das relações sociais. Este seu papel resultou 
de um processo que pretende abolir comportamentos económicos que 
inflijam tratamentos desumanos e diferenciação social (conforme se prevê 
no actual artigo 11.º, n.º 2, CRGB). Ultrapassada a fase de direcção política 
da economia, o actual processo de modernização social exige das estruturas 
sociais e dos agentes económicos uma resposta adequada ao grau de 

                                                 
896 É evidente que a acção armada não foi a única resposta à presença colonial no solo patrio nacional. A 
opção negocial que conduziria, progressivamente, a autodeterminação e independência da (ex-)colónia 
portuguesa da Guiné era uma forte possibilidade, aliás muito fomentada pelo governo salazarista. Os 
contornos dessa negociação inicialmente se resumiram a movimentos não armados (como era o caso da 
União dos Naturais da Guiné-Portuguesa de Benjamin Pinto Bull), para posteriormente, atingir o 
movimento de libertação nacional dirigido pelo PAIGC. 
De uma maneira geral, os países dominados pelo colonialismo, nos diversos quadrantes do universo, 
reagiram contra a ocupação e dominação coloniais. À parte as diferenças que elas apresentam, as reacções 
anti-colonialistas têm em comum a recusa de qualquer acordo com vista ao fortalecimento do bloco neo-
colonial. Estas lutas perspectivaram uma alternativa democrática popular baseada na legalidade jurídico-
política de grande importância para a captação de forças de destabilização e de rupturas com o passado.  
Sobre estas reacções vide para mais desenvolvimentos, ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A 
independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa, pp 63-71; 159 e ss. Também PABLO 
GONZALEZ CASANOVA, “Colonialisme global et démocratie”, pp 66-69. 
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complexidade das relações sociais. Neste processo a diferenciação social e 
institucional, bem como as situações e os conflitos sociais produzem um 
significativo número de factores estruturantes do sistema político. 
O défice da intervenção pública, no seu conjunto, fez, desde logo, emergir 
preocupações sociais e económicas a solidariedade pública e privada 
devem dar resposta: a premência das questões sociais  na actualidade e no 
futuro. Com efeito, os sinais negativos desse mesmo passado estiveram na 
origem de políticas restritivas. O resultado de uma forte ingerência do FMI 
nas contas públicas, por via de programas de ajustamento estrutural, 
desvinculados das necessidades das populações e dirigidos exclusivamente 
para o equilíbrio financeiro e pagamento da dívida pública897, pressiona 
fortemente no sentido da redução das despesas sociais. As mesmas políticas 
e consequências resultam das políticas comuns e do Pacto no seio da 
UEMOA, como se viu supra. 
O ambiente social, económico, político e militar (como se verá mais 
adiante) questiona o papel do Estado e das suas instituições. Igualmente o 
campo de acção da sociedade civil. Esta realidade que, ao nível conceptual, 
se reveste de alguma complexidade por se reconduzir as diferentes formas 
de relações entre o Estado e os governantes, de um lado, e a comunidade 
dos cidadãos/governados, de outro, ou noutra acepção entre a política, a 
economia e a sociedade. 
A questão resume-se, no essencial, ao espaço reservado às associações de 
cidadãos, de base voluntarista e impregnada de espírito de solidariedade e 
inter-ajuda, descomprometida de ambições políticas e sem tutela dos 

                                                 
897 A preocupação com a gestão e a dimensão quantitativa deste indicador macroeconómico está na 
origem da criação de um Comité de Seguimento da Dívida Pública (artigo 1.º), com o “objectivo de 
assistir o Governo na sua estratégia e definição da sua política de endividamento externo” (artigo 2.º), 
composto por Secretário de Estado de Tesouro, Directores-Gerais (do Tesouro, do Orçamento, da 
Cooperação Internacional, do Plano, da Previsão e Estatística), Tesoureiro Geral, Director do Fundo da 
Dívida Multilateral e Representante do BCEAO (artigo 3.º), todos do Decreto n.º 14/1997, publicado no 
BO n.º 48, de 1 de Dezembro. 
Este Comité tem um misto de atribuições (conforme dispõe o artigo 4.º, idem) e as suas competências 
(artigo 5.º, idem) repartem-se em função do domínio de intervenção de cada uma das entidades. Ele é 
presidido pelo Secretário de Estado de Tesouro, coadjuvado pelo Director Geral do Tesouro (artigo 6.º, 
idem) e secretariado pelo Gabinete do Secretário de Estado de Tesouro (artigo 6.º, n.º 2, idem).     
No âmbito do mesmo Comité é criado o Fundo de Dívida Multilateral, um órgão com autonomia de 
funcionamento (conforme estabelece o artigo 9.º do mesmo diploma).   
A dívida pública não é um problema específico da economia guineense. Em geral todas as economias 
africanas reflectem o seu peso, sobretudo porque para o seu pagamento é desviada parte da exportação ou 
excedente para a satisfação dos créditos das economias mais desenvolvidas e suas organizações 
internacionais. Quando as mesmas dívidas são elevadas à categoria de pilar do sistema, acabam por 
entravar os esforços das economias menos desenvolvidas de alcançarem um nível de crescimento 
económico que lhes permitem perspectivar, a prazo, um desenvolvimento auto-sustentado.  
Neste sentido MICHEL HUSSON, “Miséria do capital”, p 103: “Os reescalonamentos ou os empréstimos 
parciais estavam com efeito explicitamente condicionados à aplicação de políticas económicas visando 
gerar as entradas em divisas necessárias ao pagamento da dívida. Podem analisar-se os planos de 
ajustamento estrutural desta maneira: todas as suas medidas estão dirigidas para a maximização do fluxo 
líquido de divisas.”  
Ainda PABLO GONZALEZ CANANOVA, “Colonialisme global et démocratie”, pp 18, 25 e ss.  
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poderes públicos (como são as ONG’s e as associações informais), dentro 
da relação entre as diferentes esferas de actividade humana. Nesta matéria 
ressaltam duas visões: a tradicional ou clássica, redutora das actividades 
políticas e sociais ao aspecto meramente económico e a moderna ou 
contemporânea que privilegia o dinamismo e a interacção entre estas 
esferas. 
A emergência do debate em redor de formas de actuação não dominadas 
pelo Estado ou pelo mercado, o terceiro sector, aberto a propósito 
solidariedade das associações e organização não governamentais, constitui, 
presentemente, uma das alternativas ao actual modelo assente na 
dependência daquelas duas entidades: Estado e mercado. O terceiro sector 
representa, modernamente, uma dimensão social assente nas preocupações 
de inserção e resolução dos problemas sociais898. Na sua esteira a 
focalização do debate nas formas de mobilização de recursos, no estímulo à 
participação voluntária e consciente dos cidadãos, na garantia de protecção 
social (mormente através das redes ou grupos sociais como de abòta e 
mandjuandadi), e nos grupos de interesse, os parceiros sociais, 
nomeadamente, o sindicato899 e o patronato. Nisso ganha relevância o papel 
das organizações autónomas dos cidadãos, a sociedade civil, mormente as 
associações de desenvolvimento de base, as mutualidades, as cooperativas 
e as instituições particulares de solidariedade social.  

                                                 
898 Nesta lógica se compreende a organização de estruturas económicas de tipo empresarial para combater 
a pobreza e promover a integração social. Uma análise desta temática encontra-se em JÚILO PAIVA, 
Pobreza, exclusão, desemprego e empresas de inserção em Portugal, passim.  
Na procura de enquadramento dessas empresas, escreve o autor e obra, p 40: “Desenvolvendo-se e 
enquadrando-se no sector da nova economia social e do Terceiro Sector, as Empresas de Inserção 
partilham um espaço complexo, emanam de um espírito de missão altruísta, supostamente democrático, 
com grande capacidade para gerar emprego, exactamente porque dão respostas não exploradas pela 
economia formal, mas a exigência de viabilidade económica, até pela sua – pelo menos parcial – auto-
sustentação financeira, é o seu principal objectivo.”  
899 Porventura tem razão RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, p 92, ao situar uma das 
manifestações do terceiro sector, os sindicatos, “(…) dans un complexe de relations politiques (avec la 
Fédération et la Confédération Syndical, l’État, les organisations patronales), qu’il est siège de conflits 
internes, sa politique des salaires n’est pas au premier rang des préoccupations : à ce point de vue, «il 
n’est pas plus une démocratie primitive qu’il n’est un vendeur monopolistique de travail».” 
Aliás, ele começa a sua abordagem do fenómeno sindical com as seguintes palavras: “On a dit des 
syndicats ouvriers qu’ils constituaient dans une société moderne un «quatrième pouvoir». C’est un fait 
que les travailleurs ont, en se groupant, limité les inconvénients qui résultaient de leur dispersion et de 
leur isolément en face de la puissance patronale, et qu’ils ont acquis une force et une influence, qui ne 
sont plus contestées dans nos économies” (p 90). (Itálico no original). 
Este “quatrième pouvoir” luta, segundo o mesmo autor e obra, p 91, contra a “puissance financière” dos 
“syndicats patronaux” (Itálicos não são nossos). Este não será com certeza os seus principais objectos, 
que se resumem a dois grandes grupos: o monetário: a “maximisation de la «feuille de paye globale” 
(wage bill) des membres du syndicat” ou seja “la stabilisation des salaires à travers les fluctuations de la 
vie économique” e o não monetário: “promouvoir des adhésions plus nombreuses au syndical; surveiller 
la répartition du travail disponible en luttant contre les heures supplémentaires, ou en écartant le recours à 
des travailleurs étrangers; contrôler l’introduction des inventions techniques ; transformer les relations 
entre le capital et le travail au sein de l’entreprise capitaliste”, segundo ainda o mesmo autor e obra, p 93.  
Para outras análises vide JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FARIAS, A origem do Direito de 
Solidariedade, Livraria Editora Renovar Ltda, rio de Janeiro, 1998.  
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Como bem se recordará, entre nós, a ideia das questões sociais despontou 
com o constitucionalismo guineense. Com ele as desigualdades sociais 
seriam combatidas dentro de um modelo de desenvolvimento acolhido pela 
própria Constituição, nas suas diferentes matrizes: de inspiração marxista e 
socializante, na sua génese, e de inspiração neoliberal, na actualidade900. 
Não obstante, o consenso nacional sobre a premência da necessidade de 
uma organização pública de protecção dos cidadãos contra os riscos da sua 
existência transcende, de forma isolada, a própria estrutura estatal na sua 
generalidade. Em abono desta verdade as organizações informais dentro 
das famílias, tribos, e das redes sociais de convívio, entreajuda, protecção 
social e poupança. 
A intensidade com que se colocam os problemas sociais e económicos, 
agravados com os problemas de índole política e militar (quiçá, em 
resultado daqueles problemas?), reflectem-se na perda da autonomia e 
ausência do Estado em matéria da regulação social, bem como das suas 
próprias instituições. De facto o espaço de intervenção das entidades 
sociais sofre constrangimentos, traduzidos na ausência de políticas sociais. 
O mesmo é dizer um afrouxamento da interacção das medidas de políticas 
sociais com as medidas de políticas económicas, sem esquecer as 
implicações políticas e não políticas, mormente as instabilidades 
governativas e os conflitos militares, na sua concretização. 
 
O Estado social tem objectivos específicos, que o distingue de outros tipos 
de Estado. Isso dispensa a sua procura, entre nós, através dos dispositivos 
constitucionais que rejeitam um tipo de organização e funcionamento da 
sociedade e da economia que se identifica com a limitação dos poderes 
públicos, reduzidos as meras funções de garante de propriedade privada e 
de segurança. Este tipo de Estado impôs, no passado, a renovação da 
sociedade e da economia, através de uma nova ordem social e económica 
marcada pela extensão do partido-Estado à sociedade901 e 

                                                 
900 Entre nós, a visão histórica e a actual da interacção entre a economia e a política revelam-nos duas 
faces de um Estado guineense, marcadas por uma evolução do seu comportamento político-económico: a 
primeira, derivada da sua filosofia e ideologia, revela um importante e incontornável agente económico, 
responsável pela presente situação, dada a irracionalidade económica, os gastos excessivos com uma 
Administração Pública desorganizada e com excesso de pessoal, a indecisão e a facilidade de 
manipulação por parte dos grupos de interesses organizados, ilegítimos e, ao menos, de duvidosa 
moralidade. É a visão económica que ressalta à política. 
A segunda e actual representa o reconhecimento dos erros do passado, ainda persistentes, e a tentativa de 
a lógica económica não se assenhorear da lógica política (o que não se confunde com um qualquer 
alheamento do poder económico). A verdade, porém, o poder de distribuir e atribuir autoridade e a 
capacidade de afectar recursos são cobiçados e procurados por aqueles, cujas ambições de poder, 
prestígio e riqueza não podem ser conseguidos por via de uma actividade económica e empresarial.  
901 Para utilizar a expressão de JORGE REIS NIOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, 
pp 188 e ss. 
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consequentemente a completa dominação desta por aquele. [Tal como, 
historicamente, a burguesia rompeu como os valores do ancien régime]. 
Pelas suas influências na forma como é encarada as questões sociais dois 
aspectos principais marcarão a nossa análise. Um primeiro centra-se no 
modelo de concepção, organização e estruturação da sociedade guineense, 
assente nos ideais marxista-leninista e sua influência na abordagem das 
mesmas e através dela a problemática da participação política dos cidadãos 
e dos grupos sociais. Um segundo, na senda do primeiro, localiza-se na 
regulação social versus emancipação social traduzida na ideia de que a 
transição paradigmática deverá traduzir-se na procura de alternativas aos 
ideais marxistas socializantes propalados no passado.  
Na verdade, a década setenta conferiu primazia ao Estado e à política sobre 
à sociedade civil e a economia. No entanto, hoje, tendencialmente, estas 
formas sociais são concorrenciais, sem esquecer o estádio embrionário 
dessa relação e da eventual auto-marginalização recíproca. Trata-se, afinal, 
da crise do sistema social devido à ocorrência simultânea de crises 
reveladas tanto pelo Estado, ultrapassado nos seus projectos de sociedade, 
como pela sociedade civil, incapaz de se organizar e de apresentar um 
projecto alternativo. 
 
Enquanto vigorava o pensamento marxista, a sua influência ganhava cada 
vez mais adeptos, sobretudo nos países recentemente descolonizados e 
independentes. A década de setenta (concretamente o ano de 1973), entre 
nós, marca o proémio do constitucionalismo, sob a influência de ideologia 
marxista-leninista e dos países socialistas, que inspiraram os movimentos 
de libertação nacional de África, numa linha filosófica anti-capitalista e 
anti-imperialista, em ordem a ruptura com os séculos da dominação 
colonial902.  
A libertação total do jugo colonial e a consequente ascensão à 
independência política do Estado da Guiné-Bissau coincidiram com o 
período que marca o início da crise do Estado-Providência, com o aumento 
das desigualdades sociais e, com elas, a exclusão social903. A época da 

                                                 
902 Existe uma relação intrínseca entre a luta de libertação nacional e os objectivos ou ideais socialistas de 
transformação da sociedade guineense ou no conjunto das ex-colónias portuguesas de África. No mesmo 
sentido LARS RUDEBECK, “O ideal socialista em África…”, numa clara refutação da posição defendida 
por CARLOS LOPES, que contraria da seguinte forma: “Assim, no sentido político, existiu de facto uma 
ligação real – uma “reacção em cadeia” – entre a libertação anti-colonial e os objectivos revolucionários 
socialistas de transformação da sociedade, contrariamente ao que Lopes afirma.” (p 315). 
903 Pode-se aplicar aqui a conclusão de BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Pela mão de Alice, p 19. 
Vide ainda MANUEL VILAVERDE CABRAL, Cidadania política e equidade social em Portugal, pp 
151-171. 
Para mais desenvolvimentos vide LUÍS MIRA AMARAL, A crise política, económica e social do Estado 
Providência e as estratégias de inovação no domínio da Segurança Social, Cadernos de Divulgação, 
Ministério do Trabalho e da Segurança Social, 1987; JÜRGEN HABERMAS, “A nova opacidade: a crise 
do Estado-Providência e o esgotamento das energias utópicas”, in Revista de Comunicação e Linguagens, 
n.º 2, 1985, pp 115-128; ISABELLE VACAIRE, ANISSA ALLOUACHE, ANNE-SOPHIE GINON, 
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proclamação da independência influenciou decisivamente a Guiné-Bissau, 
inclusive no que tange ao projecto de sociedade, sem classes, sob comando 
do partido-único, que se identificava com o próprio Estado, e no que a 
economia respeitava, através de desempenho de um papel fortemente 
interventivo na economia nacional. 
Aliás, a exploração capitalista, na qual se fundamentou a teoria do valor-
trabalho de MARX, contribuiu, em termos filosóficos, para o desencadear 
da luta de libertação nacional e independência política da Guiné-Bissau. 
Como também a ideia da construção de uma sociedade sem classes. Assim, 
a essência da sociedade e da própria economia eram apreendidas somente 
se questionada à luz do partido-único-Estado.  
A concepção do Estado da Guiné-Bissau segundo a ideologia marxista-
leninista implicava, desde logo, que a ele cabia a direcção da sociedade, 
enquanto força política dirigente (artigos 4.º e 6.º, CRGB 1973) e da 
economia (artigo 8.º, primeira parte, idem); detentor dos principais meios 
de produção904 (artigo 8.º, segunda parte, idem). Uma forte intervenção do 
Estado na economia905 era preconizada, o que acaba por justificar o 
conjunto de património na sua esfera jurídica. Atendendo a configuração e 
confusão do Estado com o partido-único, este chama a si a plenitude da 

                                                                                                                                               
YLIAS FERKANE et SONIA LEROY, “Crise de l’État-providence ou crise de la régulation 
économique ?, pp 1103-1114.  
904 Em nenhum passo a CRGB 1973 refere directamente à questão da propriedade dos meios de produção. 
Contudo, o artigo 8.º, segunda parte, determinava que a “propriedade do Estado colonialista e a 
propriedade dos traidores à Pátria serão transformadas em propriedade nacional.”  
Defendemos noutro lugar duas leituras deste preceito: uma, relativa ao Estado, a que consideramos tratar-
se de uma sucessão normal dos Estados (do colonialista para o independente) e, outra, respeitantes aos 
“traidores à Pátria”. Em relação a estes, julgamos que se trata, em boa verdade, de confisco, uma sanção 
política de comportamentos considerados contrários aos ideais da luta de libertação nacional e do próprio 
PAIGC.  
Na linha da sua materialização se situam, por exemplo, os seguintes diplomas: 
1. a Lei n.º 6/1975, de 5 de Maio, publicada no BO n.º 19, de 10 de Maio, que determina os bens 
(privados) perdidos a favor do Estado guineense;  
2. o Decreto n.º 60/1975, BO n.º 49, de 6 de Dezembro, que determina que os bens dos proprietários que 
abandonaram o País, após 25 de Maio de 1974, passam para a propriedade do Estado, se os seus 
proprietários não fixarem residência no país até 31 de Janeiro de 1976;  
3. o Decreto n.º 10/1976, BO n.º 13, de 27 d e Março, que determina que os bens adquiridos por agentes 
do Governo colonial português, nele indicados, são confiscados e integrados no património do Estado;  
4. o Despacho do Comissário Principal, de 26 de Julho de 1976, BO n.º 31, de 31 de Julho, determina as 
explorações madeireiras que passam para a propriedade do Estado;  
5. o Decreto n.º 25/1977, de 20 de Maio, BO n.º 21, de 21 de Maio, autoriza o Comissário de Estado de 
Justiça a formar e orientar uma Comissão que organizará todos os processos de confisco; 
6. o Decreto-Lei n.º 9/1986, 3.º Supl. ao BO n.º 42, de 20 de Outubro, extingue a possibilidade de, com 
base nos diplomas legais, serem confiscados ou perdidos a favor do Estado, os bens que não o foram até à 
presente, mesmo que sobre eles haja processo pendente. Este diploma legal põe fim definitivamente o 
processo de confisco iniciado no ano de 1975. 
Em relação a este último diploma, contraditoriamente, o Despacho da Presidência do Conselho de Estado, 
de 7 de Abril de 1989, 2.º Supl. ao BO n.º 14, da mesma data, determina que seja confiscado o prédio que 
indica ao abrigo da Lei n.º 6/75, de 10 de Maio.      
905 A exigência constitucional que obriga a forte intervenção dos órgãos do poder político do Estado 
centra-se numa “actividade económica e social conformadora, transformadora e panificadora das 
estruturas sócio-económicas,”, segundo JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p 474. 
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solução das questões sociais, na linha de propostas de transformação social 
apresentadas nas Constituições de 1973 (e também primitiva versão 
CTRGB de 1984), que sugeria o surgimento, na cena nacional, de um 
Estado-Providência.  
A experiência de governação monolítica, sob a égide do partido-Estado, de 
inspiração marxista-leninista, com prejuízo para a sociedade e economia, 
teve repercussões negativas no tecido social e económico, pois o Estado ao 
atribuir a si mesmo o monopólio de actividades económicas, industriais e 
comerciais, lançou as bases de desenvolvimento centradas nos sujeitos 
económicos públicos, sem concurso dos privados – cujos direitos 
fundamentais económicos não eram reconhecidos, pelo menos 
formalmente, na Constituição –, próprio de um Estado que melhor se 
identificava com o Estado absoluto.  
Desses factos derivam o carácter omnipotente e omnipresente do Estado 
patrimonial, herdado do passado colonial, fortemente intervencionista, 
preocupado, ainda que formalmente, em garantir as mínimas condições de 
vida às populações e à edificar uma sociedade sem classes, livre da 
exploração do homem pelo homem, através de uma economia nacional 
independente, numa clara rejeição de estratégias monopolistas, conforme 
prevê hoje o n.º 2 do artigo 11.º CRGB.  
O Estado guineense, na medida em que adoptara o programa marxista-
leninista como a síntese de rejeição do liberalismo, prescrevia um tipo de 
Estado revolucionário, baseado na massa popular ligada ao partido-Estado. 
O seu fundamento teórico de socialismo marxista-leninista parecia 
implicar, à partida, o afastamento do Estado de Direito de inspiração 
liberal. 
A intenção revolucionária de romper com a anterior estrutura da sociedade 
simbolizava o ideal de um Estado que pretendia ancorar as suas 
preocupações nos direitos do homem enquanto âmago da organização e 
funcionamento social e económico. É assim que ganhou relevância a 
concepção do Estado revolucionário marxista-leninista, que garantia 
formalmente direitos fundamentais funcionalizados à formação da 
personalidade e ao desenvolvimento da sociedade, como indicava o artigo 
11.º, primeira parte, CRGB 1973. Este tipo de Estado estava referenciado a 
uma vitalidade que se achava nas antípodas do Estado liberal. Os pilares 
revolucionários estavam identificados com o movimento de massa popular 
(que se assemelhava ao proletariado906): a democracia de massa popular.  
A concepção de um modelo de partido-Estado centralizado não garantia 
espaço de intervenção à sociedade. Esta era considerada – numa expressão 
porventura imprópria – um prolongamento daquele, o que tinha como 

                                                 
906 Sobre o assunto vide as obras dos principais autores marxistas e de outros que se destacaram na análise 
dos ideais marxistas(-leninistas). Cita-se como exemplo KARL MARX, Textes, Textes choisis annotés et 
préfacés par Jean Kanapa, 1965.  
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consequência a integração das relações sociais no seu seio, sem qualquer 
autonomia. Em virtude deste facto não houve projecção do Estado como 
uma instância pública, preocupado com a representatividade da sociedade. 
Nela vigorava o fenómeno da cooptação dos indivíduos e das classes, sem 
uma efectiva participação dos cidadãos na luta e defesa dos seus próprios 
interesses, através de estruturas próprias de representação.   
 
Nessa altura, a crença de que, pelo partido-Estado, se restabelecia o 
equilíbrio da sociedade não permitiu o desenvolvimento e a expansão do 
mercado e limitou as opções de desenvolvimento unicamente às decisões 
políticas907, resumidas na concentração e centralização da actividade 
económica. O desenvolvimento deste sistema, entre contradições internas e 
externas, de um lado, sem concurso dos sujeitos económicos privados, de 
outro, contribuiu para o anacronismo da visão centralista deste tipo de 
Estado e da sua economia, incapaz de congregar as necessidades sociais de 
todas as populações.  
 
Os meados e finais dos anos oitenta revelaram-se desastrosos para os ideais 
marxistas-leninistas e, com isso, o questionamento da validade das suas 
teorias, principalmente no concernente à excelência da intervenção do 
sector público e a consequente retracção do sector privado no processo de 
desenvolvimento económico. Nessa altura, a Europa era sacudida por uma 
vaga de partidos conservadores que ascenderam ao poder; os partidos 
comunistas eram isolados; o colapso do bloco de leste; a renovação dos 
ideais da internacionalização das economias e do comércio e consolidação 
de uma nova ordem económica sob a égide das organizações financeiras 
neo-liberais, o BM, o FMI e o GATT908. Era o início do vigorar da lógica 
económica capitalista, agora, amplamente renovada909. 
O colapso do pensamento político e económico marxista-leninista e a sua 
influência são condições para um repensar da relação entre o Estado, a 
economia e a sociedade. Assim, aconteceu, entre nós, a partir dos meados 

                                                 
907 De acordo com JORGE REIS NIOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, pp 193-
194: “O Estado não só toma decisões destinadas a influenciar o processo produtivo, como integra essas 
medidas numa planificação económica global definida em função de uma prévia selecção e 
hierarquização de prioridades de desenvolvimento, sendo possível detectar uma evolução através da qual, 
a partir de uma primeira fase de intervencionismo localizado, se passa para uma acção estadual 
sistemática sobre o processo económico – o dirigismo – e, por fim, para a planificação.” (Itálicos no 
original).  
908 General Agreement on Tarffs and Trade tinha por missão a aproximação comercial das Nações e suas 
economias, por via da redução dos direitos alfandegários e outras restrições ao comércio. Na 
institucionalização do sistema de Bretton Woods ficou decido a existência de uma terceira entidade – a 
par do BM e FMI -, uma organização que velaria pelo comércio mundial. Decorridos meio século foi 
concretizada esta intenção pela criação, em 1995, da OMC. Esta difere das outras por se tratar de um 
fórum de negociações comerciais e não de decisões. 
909 Vide, entre outros, BOVENTURA DE SOUSA SANTOS, Pela mão de Alice, p 30. Ainda JOHN 
KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 198-200.  
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dos anos oitenta e noventa, altura em que se institucionalizou a 
liberalização económica e a liberalização política, respectivamente.    
O tempo do partido-único ou da orientação marxista-leninista do Estado, 
uma aquisição natural da pós-independência política do país, parecia findo, 
pois era evidente o problema da continuidade de um sistema limitado de 
produção de bens e de serviços, que não garantisse excedente social de 
riqueza – tal como no presente -, corroído por convulsões e contradições 
políticas no seio do próprio partido-Estado. Ou seja eram manifestos os 
sinais da limitação política.    
O esgotamento da teoria e prática do marxismo-leninismo, segundo a nossa 
experiência, que marcava a afirmação do partido-Estado, revelou não 
constituir alternativa consistente do modelo de Estado de Direito concebido 
pelos colonizadores. Na sua senda, a era das reformas demonstrou que 
eram frágeis as bases políticas e económicas em que assentava o partido-
Estado. Por isso mesmo chegara o momento de alteração – entenda-se a 
reforma – do papel (fortemente interventivo) do Estado para, com isso, 
conceder autonomia à sociedade. 
Um novo contrato de sociedade estava a ser projectado na dupla vertente: a 
económica e a política. Ambas surgem como ditames nacionais tributárias 
das organizações financeiras internacionais, por imperiosa necessidade de 
financiamento da economia. O pluralismo económico e o pluralismo 
político representam uma nova versão contratualizada da sociedade, na 
qual coabitam em termos complementares: a democracia económica e a 
democracia política e social. 
A presente Constituição guineense acolheu, formalmente, um tipo de 
Estado que se assenta numa unidade jurídica, o povo, detentor do poder e 
do seu exercício, e na efectiva participação popular no desempenho, 
controlo e direcção das actividades públicas, conforme os artigos 2.º, 3.º e 
7.º CRGB. Tal participação deve ser encarada na perspectiva de cidadãos 
activos – individualmente ou em grupos –, que participam na formulação e 
tomada de decisões, com vista à consolidação da sociedade e da 
democracia.  
A consagração da Lei Fundamental não basta tão-só com estes enunciados. 
Vai mais longe quando reconhece os direitos à cidadania (n.º 1, artigo 44.º) 
ao lado de outros direitos inerentes à pessoa humana, como identidade 
pessoal, capacidade civil, bom nome e reputação, a imagem, a palavra e a 
reserva da intimidade da vida privada e familiar. E reforça o direito à 
cidadania com uma protecção que impede a sua privação, bem como a 
capacidade civil, apenas nos termos previstos na lei, ressalvando a 
excepção quanto ao seu fundamento político (n.º 2, idem).  
 
Na nossa experiência, a Constituição Económica identifica-se com o núcleo 
de matérias constantes dos artigos 11.º a 13.º CRGB (quer da actual, quer 
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da primonata versão). A consagração formal de um Estado de democracia 
política, económica e social, enquanto incumbência constitucional, deve ser 
materializada, tal como se afirma no n.º 2 do artigo 11.º CRGB: “promoção 
contínua do bem-estar do povo e a eliminação de todas as formas de 
sujeição da pessoa humana a interesses degradantes, em proveito de 
indivíduos, grupos ou classes”. 
Dela se retira a conclusão de uma organização económica e social do 
Estado guineense assente em determinados objectivos que são: a promoção 
contínua do bem-estar do povo; a luta/defesa de classes, sobretudo as mais 
desfavorecidas; a recusa ou abolição de estratégias monopolistas, conforme 
artigo 11.º, idem. 
Assim, a materialização desses objectivos obriga a adopção de estratégias 
previstas no n.º 2 do mesmo artigo, densificada, sobretudo, com a rejeição 
de comportamentos dominantes, que obstaculizam o “progresso 
económico, social e cultural” [al. b)]; a independência económica910 [al. 
d)], a par da política; a concepção de um sistema de planeamento 
económico e social [al. e)]; o controlo dos sectores básicos da economia 
[al. f)]; a revolução agrária [al. g)]; a organização de cooperativas e o 
estímulo à produção popular [al. h)]. Para além destes objectivos de índole 
meramente económica, outros, embora de conteúdo não directamente 
idêntica, mas constituem princípios gerais da organização económica, 
como sejam a defesa e consolidação da independência e unidade nacional 
[al. a)]; o desenvolvimento e fortalecimento do poder democrático [al. c)] e 
o desenvolvimento de relações de cooperação com outros Estados e povos 
[al. i)] se afiguram deveras importantes. 
 
Nessa linha de raciocínio, propõe-se no mesmo diploma constitucional, a 
criação de um sistema capaz de proteger os direitos de um dos estratos da 
população socialmente dependentes, os combatentes da liberdade da Pátria 
(artigo 5.º), a família (artigo 26.º, n.º 1) e os trabalhadores (artigo 46.º, n.º 
3) todos CRGB. Subjaz a esta orientação o direccionamento da política 
económica e social – e outras políticas públicas – para melhorar a 
produtividade e competitividade.  
Um (novo) enquadramento político, económico e social consistente e 
favorável à consecução destes objectivos circunscreve-se à qualidade do 
contexto social e económico e a relação qualidade/custo dos vários 
subsistemas de educação, saúde, segurança social, justiça, regulação 
económica, concorrência e infra-estruturas.  

                                                 
910 Podia-se encarar tal independência do ponto de vista expresso por CARLOS VEIGA, “Cabral e a 
construção do Estado em Cabo-Verde…”, p 68: referindo-se à pessoa de Amílcar Cabral, nestes termos: 
“Ele teorizou sobre ela, afirmando que só há libertação nacional quando e só quando as forças produtivas 
nacionais são completamente libertadas de toda a espécie de dominação estrangeira; que a libertação 
nacional, exigindo uma mutação profunda no processo de desenvolvimento das forças produtivas 
nacionais, corresponderia necessariamente a uma revolução,…” 
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A reforma e a modernização da política e da economia devem visar uma 
melhoria permanente de vida dos cidadãos. Esta preocupação sublime da 
Constituição comanda a  conciliação destes dois centros de afectação de 
recursos e de devolução de rendimentos911. Assim, o desenvolvimento 
económico, por arrastamento, conduzirá ao desenvolvimento social. Isto é, 
o problema económico liga-se ao problema social. Nenhum progresso 
material é garantido sem um crescimento económico duradouro e uma justa 
distribuição de riqueza. Não menos verdade, também, é o facto de as 
reformas políticas e económicas, per se, não são suficientes para elevarem 
o padrão de vida das pessoas. Urge reformar as mentalidades. Aqui se 
revela imprescindível a educação para a cidadania activa, consciente e 
responsável, matéria de que se ocupará a seguir.   
 
A democracia enforma o mercado, porquanto o regime político legitima-se 
pelo sufrágio popular, fonte suprema da autenticidade da soberania 
estadual, conforme o artigo 2.º CRGB. Por isso mesmo, o político 
determina o económico912, ao ponto de não admitir qualquer exclusão pelo 
mercado, traduzido na promoção contínua do bem-estar do povo e na 
eliminação de formas de sujeição da pessoa humana a interesses 
degradantes, em proveito de indivíduos, grupos os classes (cfr. o nosso 
artigo 11.º, n.º 2, CRGB). Por outro lado, essa mesma influência política é 
amenizada pelo mercado, que incentiva uma maior “adesão a 
democracia”913. 
A competição política (e também económica) é salutar e imprescindível a 
qualquer sociedade que se preze a uma vida melhor e condigna. As regras 
para esta competição (bem como os processos de redistribuição económica) 
são definidas unanimemente, por via do sufrágio/plebiscito renovado 
ciclicamente914. E, de forma particular, a repartição dos encargos entre as 
gerações915, não se subtrai aos comandos políticos. 
                                                 
911 A interacção entre a política e a economia é um tema que pode ser analisada em duas dimensões: a 
nacional e a regional ou internacional. Nelas podem ser encontrados fenómenos políticos e fenómenos 
económicos. Os primeiros restringem-se unicamente ao espaço nacional. Os segundos são formulados 
através das organizações económicas regionais, na medida em que os seus Tratados constitutivos 
contemplam estas mesmas matérias. 
Assim, o que à primeira vista sugere um desafio nacional, projecta-se, também, a nível regional, através 
organizações económicas regionais. A economia integrada faz parte de um processo evolutivo, o que 
obriga a um permanente desenvolvimento das estruturas internas e externas, próprio de espaços abertos, 
dominados pela lógica da concorrência no mercado, numa União Económica e Monetária. 
912 São particularmente elucidativas as palavras de Maurice Allais («La mondialisation, le chômage et les 
impératifs de l’humanisme», UNESCO, «Science et humanisme», 9-10 Abril de 1999) apud RENÉ 
PASSET, A ilusão neoliberal, p 135: “Uma economia de mercado só pode funcionar correctamente num 
quadro institucional, político e ético que lhe garanta a estabilidade e a regulação.” 
913 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 48. 
914 EUGÉNIO MOREIRA, A repartição dos recursos públicos…, pp 459 e ss. 
915 No mesmo sentido RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 133: “Quando a questão do 
desenvolvimento sustentado levanta, antes de mais, a da solidariedade intergeracional, em nome de quê as 
gerações actuais deveriam limitar as suas satisfações para permitir às gerações futuras uma melhor 
cobertura das suas necessidades? A resposta não é económica, e só pode situar-se no campo doa valores.” 
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Essas competições não são indissociáveis do acesso à educação de 
qualidade, um factor de extrema importância na aprendizagem e o efectivo 
exercício da democracia, quer política, quer económica. E, em particular, 
através da competição política se garante e respeita a alternância política, 
um instrumento ao serviço da democracia que permite e obriga os governos 
e as forças políticas da oposição a melhores opções de políticas 
económicas, sob pena de insucessos eleitorais. Estas vantagens flexibilizam 
a política a uma adequação permanente às circunstâncias reais. 
 
O princípio da democracia económica e social obriga a uma participação 
individual e colectiva activa na vida pública, conforme o artigo 3.º CRGB. 
Como decorrências dessa democracia surgem os direitos económicos, 
sociais e culturais916 – a par dos direitos políticos que configuram a 
democracia dos antigos. A vinculação da democracia e os direitos dela 
decorrente conduz ao tratamento das questões sociais, porquanto traduzem 
o regime que propícia a consolidação e a expansão da cidadania social, 
como garantia das liberdades e da efectiva participação popular.   
A democracia entendida como regime político, fundada na soberania/poder 
popular917, um fenómeno marcadamente social, económico e político, 
embora a este não se resume, e no respeito integral pelos direitos humanos, 
tem a vantagem de agregar a democracia política (confundida com a 
liberdade de participação na vida política918) e democracia social ou 

                                                                                                                                               
Poder-se-ia questionar na mesma linha, igualmente, sem que a resposta divirja, qual o fundamento da 
oneração das gerações futuras pelo incremento das satisfações das gerações presentes.  
916 Sugestivamente os ensinamentos de JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 
Direitos Fundamentais, p 346, que realçam o aspecto da participação na concretização dos direitos 
económicos, sociais e culturais, nestes termos: “Para a Constituição, não importa qualquer efectivação 
dos direitos económicos, sociais e culturais. Importa, por coerência com os princípios fundamentais da 
liberdade, do pluralismo e da participação…, uma efectivação não autoritária e não estatizante, aberta à 
promoção pelos próprios interessados e às iniciativas vindas da sociedade civil.” 
917 A democracia e o poder popular são conceitos não idênticos, mas que se condicionam mutuamente e se 
sobrepõem, como são os exemplos de governos não democráticos, existentes na altura nas antigas 
colónias, não obstante as (algumas) cedências a exigências democráticas longe de qualquer poder popular 
formal. Ou ainda a institucionalização do poder popular sob a forma da democracia, porquanto aquele não 
pode subsistir, indefinidamente, sem esta. Tal é a conclusão de LARS RUDEBECK, “O ideal socialista 
em África…”, p 318: “O pode popular – quando traduzido para linguagem científica – revela ser um 
conceito mais amplo, mais sociológico, do que a democracia. Ele inclui, a longo prazo, a democracia, sem 
a qual não pode sobreviver. No entanto não é definido institucionalmente e formalmente como a 
democracia, mas sim através dos seus conteúdos sociais em termos de participação real no exercício do 
poder na sociedade e das políticas reais.”   
Na verdade existe uma relação entre a democracia e a soberania/poder popular, sobretudo na perspectiva 
do movimento de libertação nacional. De resto assinala esta relação o mesmo autor e obra, p 317: “Nos 
documentos ideológicos e teóricos dos movimentos de libertação, o objectivo democrático era expresso 
mais frequentemente através do conceito de poder popular do que do democracia… Democracia diz 
respeito à  e organização do aparelho de poder do Estado e à participação dos cidadãos nesse aparelho.” 
(Itálico no original). 
918 Conclui LARS RUDEBECK, “O ideal socialista em África…”, p 317, “…que a democracia neste 
sentido estrito não fornece quaisquer garantias contra a pobreza, a miséria, a desigualdade social, o 
desperdício de recursos ou a guerra, embora ofereça mais possibilidades do que a ditadura para lutar 
contra esses males.”  
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moderna. Por outras palavras, a democracia requer uma cidadania plena, 
única que engloba os direitos e liberdades civis de participação política919 e 
reivindica a igualdade e a prática da solidariedade.  
A democracia económica e social apela para a complementaridade do 
mercado com a política, a liberdade com a igualdade. Isto é, ela procura a 
conciliação dos centros de afectação e devolução de rendimentos: o 
mercado, onde predomina a propriedade privada, a iniciativa privada e 
liberdade de actuação dos sujeitos económicos, e a política, enquanto 
espaço de intervenção, com vista à prossecução da justiça social.  
Esta conclusão é retirada da acepção material do Estado de Direito, 
vinculado à criação de uma ordem jurídica, materialmente justa920. Nesses 
termos, o Estado de direito democrático (entre nós configurado no artigo 
3.º, primeira parte, CRGB) implica uma extensão da democracia à ordem 
social e económica. A partir desta formulação, o princípio da democracia 
económica e social recusa, por conseguinte, todas as formas de sujeição da 
pessoa humana a interesses degradantes e rejeita comportamentos que 
conformam formas de exploração do homem pelo homem, tal como 
estabelece o artigo 11.º, n.º 2 CRGB. 
 
O mercado e a iniciativa privada, sendo liberdades económicas, não 
existem, no sistema constitucional guineense, desprovidos de quaisquer 
restrições, limitações ou condições. Estas liberdades (de organização, de 
acesso e de contratação) no mercado estão direccionadas à concorrência 
entre os sujeitos económicos privados. Elas não são incompatíveis nem 
afastam a iniciativa pública921, em virtude da igual dignidade constitucional 
que ambas adquirem na ordem jurídica nacional, conforme o princípio da 
coexistência dos sectores de titularidade de direitos de propriedade, 

                                                 
919 Podíamos trazer à colação a luta da sociedade civil pela participação política na actividade de exercício 
do direito cívico, que compreende o acto eleitoral. Recentemente uma proposta de alteração da Lei 
Eleitoral (Lei n.º 4/1994, de 9 de Março), no sentido da integração desta no âmbito da observação 
eleitoral. A lei consagra o credenciamento de entidades/instituições estrangeiras como observadores nos 
actos eleitorais. Um estatuto que não é atribuído às entidades e organizações/associações cívicas 
nacionais. Neste sentido a proposta de extensão a estas as mesmas prorrogativas, rejeitada pela plenária 
da ANP. 
Nos últimos tempos tem-se insistido muito na abertura da actividade política à sociedade civil. Um sinal 
de reforço da democracia e, com certeza, a leitmotiv dessa iniciativa, mal interpretada pelos deputados. 
Não se questiona a necessidade da participação dos cidadãos no controlo da actividade político-
administrativa estadual (contrariamente os termos que a delimita). A participação no caucionamento do 
escrutínio popular é um exercício democrático ao alcance dos cidadãos, através de grupos organizados. 
Numa outra dimensão, nesta fase, em que o pleito eleitoral (nas nossas Áfricas e todos os países de 
democracia frágil) é grandemente legitimado pela observação eleitoral internacional, a participação da 
observação doméstica deve ser interpretada como uma forma de consolidação e de apropriação de teorias 
e práticas sobre as boas condutas eleitorais que, certamente, no futuro, continuará o seu questionamento a 
ser uma realidade, com ou sem presença estrangeira.     
920 JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p 394. 
921 “Reflexão a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social”, p 33., afirma que: “Quanto 
à entrada no mercado, a liberdade de iniciativa é privada ou pública…”. E acrescentaríamos, em relação à 
nossa ordem jurídico-constitucional, a iniciativa cooperativa.  
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pública, cooperativa e privada (cfr. artigo 11.º, n.º 1, segunda parte, 
CRGB). 
Ou seja, pelo sistema constitucional guineense, na parte relativa à 
Constituição Económica, admite-se pacificamente que a opção pela 
economia de mercado (n.º 1, primeira parte) não pode ser compreendida 
senão através de uma tríplice iniciativa que concorrem e não se anulam 
reciprocamente: a pública, a cooperativa e a privada, como determinado no 
preceito do mesmo artigo.   
Assim, a explicitação do princípio constitucional da co-existência dos 
sectores de titularidade de direito de propriedade (pública, cooperativa e 
privada) tem a vantagem de fornecer, com clareza, a institucionalização de 
uma economia de mercado distante da visão liberal ou clássica, que 
concebe a propriedade privada e a iniciativa privada como únicos direitos, 
no contexto do mercado. Isso mesmo resulta do acolhimento, pela 
Constituição Económica, da dignidade humana e da justiça social, 
subjacentes ao dispositivo constitucional plasmado no n.º 2, “in fine” do 
mesmo artigo 11.º CRGB.  
Por outras palavras, a positivação do primado da dignidade humana e a 
consequente obrigatoriedade da actuação positiva do Estado evidenciam o 
afastamento, “in limine”, pela Constituição de um capitalismo liberal puro 
e duro, pois que os benefícios sociais não podem estar estritamente 
dependentes dos agentes económicos privados. Assim, a ideia da 
funcionalização da actividade económica privada e da intervenção pública 
na economia permitem uma melhor compreensão do princípio da 
complementaridade (entre o mercado e a política), uma tradução do 
princípio da livre iniciativa e dos princípios da dignidade e da justiça 
social. 
Deste modo, o princípio da regência da economia pelas regras do mercado, 
erigido a fundamento da Ordem Económica e princípio constitucional 
fundamental, não pode ser equacionado em termos absolutos, tal como fora 
apreendido pelos liberais. Este princípio contempla, igualmente, uma 
dimensão social, marcada por parâmetros de justiça social e dignidade 
humana, que obriga a uma existência condigna da pessoa humana. 
Sugere isso que o âmago da Constituição Económica impõe uma 
compreensão funcionalizada e orientada para os “princípios da dignidade 
da pessoa humana e justiça social”, que obriga o Estado a uma opção 
política de completa recusa dos comportamentos monopolistas e, deste 
modo, podíamos dizer com ERGON BOCKMANN MOREIRA o princípio 
do mercado e da livre iniciativa privada – o mercado concorrencial – 
sofrem “verdadeira atenuação jurídico-axiológica quando alinhados à 
dignidade da pessoa humana e à justiça social”922. 
                                                 
922 ERGON BOCKMANN MOREIRA, “Reflexão a propósito dos princípios da livre iniciativa e da 
função social”, pp 32 e 34. 
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Uma das traduções do princípio da democracia económica e social 
encontra-se no princípio do mercado, derivado da “crise do princípio da 
obrigação política vertical face ao Estado”923, que enfatiza a esfera privada 
(ou esfera pública da sociedade civil) na promoção do bem-comum e 
promove as relações mercantis, justificada na ideia da similitude entre a 
sociedade, esfera privada e mercado, centros não tutelados por nenhuma 
entidade pública, mormente o Estado, de um lado; e no princípio da 
comunidade/princípio da sociedade, princípio orientador da sociedade em 
geral, através da sua esfera pública924, que apela para a participação 
voluntária dos cidadãos, na linha da cidadania e obrigação política 

                                                 
923 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 179.  
A contribuição da autora centra-se na visão neo-liberal, uma reformulação, na actualidade da visão liberal 
clássica que advogava o mercado como melhor centro de afectação de recursos, longe de qualquer 
intervenção estadual, que a descaracteriza. O princípio do mercado, para a mesma, contrapõe-se ao 
princípio da comunidade.  
Em BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, A crítica da razão indolente, pp 104 e ss, pode-se concluir 
que o princípio da comunidade tem “duas dimensões (a solidariedade e a participação),…”, que podem 
ser autonomizadas em outras tantas: “a solidariedade (dimensão ética)” e a “participação (dimensão 
política)…”  
924 Numa dimensão mais alargada, que ultrapassa um mero somatório das diferentes parcelas territoriais 
nacionais que constituem o espaço da CPLP, a comunidade lusófona, é lícito pensar na cidadania 
lusófona (e a liberdade de circulação) que permite aos cidadãos deste espaço linguístico e cultural exercer 
os direitos cívicos, ainda que limitada a certos actos eleitorais, mormente a nível local. Apesar dos 
avanços reconhecidos, as dificuldades de encontrar respostas mais satisfatórias em matéria dos direitos 
políticos, económicos e sociais deve-se, em parte, a integração dos Estados membros deste espaço em 
organizações económicas regionais, com as suas políticas comuns.  
Nesta linha se situa os esforços dos Governos, principalmente, em matéria de Acordo sobre 
estabelecimento de requisitos comuns para a instrução de processos de visto de curta duração; Acordo 
sobre concessão de vistos de múltiplas entradas para determinadas categorias de pessoas; Acordo de 
cooperação entre os Estados membros da CPLP sobre o combate ao HIV/SIDA; Acordo sobre concessão 
de visto temporário para tratamento médico a cidadãos da CPLP; Acordo sobre isenção de taxas e 
emolumentos devidos à emissão e renovação de autorizações de residência para os cidadãos da CPLP, 
aprovados pela IV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, em Brasília, 31 de Junho a 10 de Agosto de 2002. Estes instrumentos foram aprovados e 
ratificados, conforme, respectivamente, as Resoluções n.ºs 35/2005, 36/2005, 37/2005, 38/2005 e 
39/2005, publicados no BO n.º 22, de 30 de Maio de 2005. 
A República de Cabo-Verde adoptou em 1997 (pela Lei n.º 36/V/1997) o Estatuto de Cidadão Lusófono, 
seguida da República da Guiné-Bissau, com a aprovação da Lei n.º 7/2008, de 27 de Maio, publicada em 
Suplemento ao BO n.º 21, da mesma data. Nesta lei o cidadão lusófono, residente no territorial nacional 
goza de “capacidade eleitoral activa e passiva nas eleições autárquicas” (n.º 1) e do “direito a exercer 
actividade política conexa com a sua capacidade eleitoral” (n.º 2), todos do artigo 3.º da Lei n.º 7/2008. 
Para efeitos de entrada no territórios nacional guineense não carece de visto de entrada (casos de 
portadores de passaporte diplomático ou de serviço) (n.º 1) ou ser-lha concedido visto de trânsito nos 
portos e aeroportos (n.º 2) do artigo 6.º, idem. 
Na sua qualidade, o cônjuge e os seus filhos menores gozam de entrada no país para efeitos de 
agrupamento familiar, conforme dispõe o artigo 7.º, idem. Em matéria de “acesso a funções públicas de 
carácter predominantemente técnico e a cargos públicos efectivos no âmbito das autarquias locais” (artigo 
9.º, idem) em regime de equiparação com o cidadão nacional. Do mesmo modo o direito de 
estabelecimento (artigo 10.º, idem).   
Para uma abordagem do tema da cidadania lusófona GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p 
302; GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República, Anotada, pp 359 e 360; 
JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, A Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, p. 135. 
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horizontal (diferente da obrigação política vertical que define a cidadania) 
que lhe é própria, de outro.  
Na sua essência o princípio da complementaridade tem a desvantagem de 
criar dependências e formas de controlo social. Sendo a sociedade uma 
confluência de relações privadas e relações públicas ou colectivas, na qual 
se estabelecem quer relações dominadas pelo princípio da comunidade, as 
relações não mercantis ou familiares e de redes de sociais, e.g., com grande 
expressão nos nossos meios, quer as dominadas pelo mercado, as 
mercantis, e ainda as públicas, dominadas pelo Estado, “através das suas 
estruturas associativas de interesses e/ou de pressão”925 não se concebe a 
sociedade dominada por um dos princípios, de forma isolada. Esta solução 
leva-nos a concluir pelo princípio da complementaridade entre o mercado e 
a sociedade (noutros termos semelhantes a política/comunidade926), 
cabendo ao Estado o papel de coordenar as relações entre eles 
estabelecidas. Isso diferencia, qualitativamente, esta visão da visão liberal 
ou neo-liberal que descarta o papel de Estado na esfera pública e na esfera 
privada.  
A coordenação, pelo Estado, das diferentes formas de organizações da 
sociedade permite alargar a democracia a outras esferas institucionalizadas 
não políticas, como sejam o mercado, a sociedade em geral, a empresa, as 
redes sociais, ..., cada uma delas com as suas especificidades e 
desigualdades – à parte estas últimas – produzidas no âmbito das suas 
relações sociais.  
Em termos estratégicos a complementaridade entre a política e a economia 
beneficia de uma vantagem: nenhuma dessas instituições sociais encontra-
se isolada, estando em interacções constantes, dentro de uma lógica 
concreta do processo social, que beneficia a cidadania927. Assim, o 
princípio da democracia económica e social converge com a concertação 
económica e social, como se verá, na linha da redefinição do papel ou 
função do Estado moderno. O problema coloca-se a nível do papel que 
desempenha na esfera social e na economia, de um lado; e o papel dos 
actores sociais no processo de decisão política, de outro. Neste processo 
comprometem-se o poder político e as elites sócio-económicas928.  
 
Todas essas considerações manifestam-se, formalmente, como marcas 
indeléveis do constitucionalismo guineense. Este seguiu de perto, embora 
                                                 
925 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 179. 
926 Na sociedade tradicional seria impensável falar do princípio da complementaridade entre a política e a 
economia. Estas duas esferas acham-se fortemente integradas numa única realidade social, cultural e 
económica dirigida pelo chefe de família ou grupo de anciões, através do djemberém. Essa será a 
explicitação da unidade e coesão no seu seio, não carecendo de nenhuma entidade alheia para determinar 
as regras que imperam nas relações sociais entre os membros da família, clã ou tribo.  
927 No mesmo sentido ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 
184. 
928 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, pp 1-2. 
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numa linha moderada, as preocupações traçadas pelo legislador constituinte 
de 1973. Este seguimento, e de alguma forma a reprodução das disposições 
constitucionais que conduzem ao princípio da democracia económica e 
social, torna-se evidente na primonata versão e na actual Constituição, 
mesmo com as sucessivas revisões. 
Em resumo: a Constituição plasmou a democracia económica de forma não 
incompatível com a democracia política, combinando, deste modo, a esfera 
privada e a esfera pública. Isto é aquela se afigura complementar e ao 
serviço de objectivos políticos (cfr. o disposto no n.º 2, artigo 11.º929) 
traçados pelo poder político-constituinte (inerente e imanente a um Estado 
e seu suporte/expressão da soberania930 na ordem interna/externa) – 
diferente da natureza acessória e instrumental931 do (poder) económico, 
dirigido à satisfação de necessidades definidas e interpretadas por aquele 
isoladamente e/ou em conjugação com os privados.  
Os poderes políticos conceberam uma forma própria de relacionar com a 
economia, tal como se encontra formalizada no texto da Constituição. Dir-
se-ia que ela concebeu um tipo de Estado baseado no primado do político 
sobre o económico, como de resto nela está consagrado expressamente no 
artigo 11.º, n.º 1, segunda parte, que se refere a subordinação do poder 
económico (e seus valores) ao poder político (e seus valores) equivalendo, 
noutra formulação, ao princípio da regulação pública da economia, um 
princípio que podia ser chamado à colação do ponto de vista da intervenção 
dos poderes públicos, principalmente no domínio da produção normativa.   
A importância deste é intrínseca a sua dignidade, nos termos que um poder 
político (plural) constitui limite material à Lei de revisão constitucional, de 
acordo com o artigo 130.º, al. h) CRGB, contrariamente ao poder 
económico (também plural). É nesse sentido que, tal como se disse, este 
último é considerado de acessório e não inerente ou imanente ao Estado, 
não obstante a sua importância para a colectividade.  
Estas considerações permitem afirmar que esses dois centros são 
importantes e não se excluem mutuamente, pelo que deverão ser 
procurados outros sistemas de devolução, que segundo ainda DAN USHER 
deverão ser “«de equidade»... independentes do jogo político: por exemplo, 
o sistema de mérito, o do mercado, o da economia social, etc.”932 Trata-se 
de uma conjugação do político com o económico. Ou seja, pressupõe a 
criação de um modelo económico de mercado, assente na livre iniciativa, 
                                                 
929 Recorda-se que este consagra como objectivos a prosseguir pela organização económica e social 
guineense, a “promoção continua do bem-estar do povo e a eliminação de todas as formas de sujeição da 
pessoa a interesses degradantes, em proveito de indivíduos, de grupos ou de classes.” 
930 Reza o artigo 1.º que “A Guiné-Bissau é uma República soberana, democrática...” 
931 Em sentido idêntico RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 134: “Não é da economia que se deve 
esperar alguma luz, pois a economia pertence à ordem do instrumento, feito para servir. O instrumento 
não pode ser portador de sentido; é ele, pelo contrário, que encontra o seu significado na utilização que 
dele é feita.” 
932 Apud JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 60. 
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na igualdade de oportunidades, na formação, no emprego, no apoio às 
pequenas e médias empresas,... devido o facto de nem os Estados nem os 
mercados funcionam em condições ideais, caso contrário, “não haveria 
necessidade de governação. Ela só surge como uma opção atractiva quando 
existem, manifestamente deficiências estatais e/ou deficiências de 
mercado.”933   
Nestes termos, concluímos com PHILIPPE C. SCHMITTER934 que os 
“Estado e os mercados são muito mais visíveis e constituem formas melhor 
justificadas de lidar com os conflitos sociais e distribuições económicas.”    
 
Pela Constituição Económica guineense, de acordo com as considerações 
supra expostas, conclui-se pela consagração do princípio da democracia 
económica e social (conjugado com o princípio da regulação pública da 
economia), como permissão e fundamento de comportamentos activos dos 
poderes públicos, que restringem (quanto à produção legislativa e 
interpretação de comandos constitucionais e legais) a liberdade e iniciativa 
privadas, ou seja o mercado concorrencial. Esta conclusão resulta da 
vinculação da Ordem Económica nacional à dignidade humana e à justiça 
social. Mas, ressalva-se que tais restrições não se compadecem com o total 
cerceamento da liberdade e dos direitos fundamentais. 
Assim sendo, o princípio do mercado e da livre iniciativa admite, a par dos 
direitos, reservas orientadas à concretização da Ordem Económica, no 
concernente ao seu fim previsto no artigo 11.º, n.º 2, CRGB. Tal fim não é 
incompatível com a liberdade dos sujeitos económicos privados, o que não 
significa a admissibilidade da tese da mão invisível, tal como defendida por 
MILTON FRIEDMAN em matéria de maximização de lucros pelas 
empresas, na linha de “ausência de preocupações ético-sociais do 
mercado”935.       
Ao Estado cabe, por isso mesmo, a função de regulação social, 
estabelecendo limites à actuação dos agentes económicos privados e, 
simultaneamente, gerar recursos com vista à sua distribuição. A regulação 
normativa e a actuação directa do Estado são instrumentos que o sistema 
jurídico concede ao poder público para intervir na economia, na 
prossecução das finalidades contempladas na Constituição Económica, um 
equivalente da mão visível936. Deste modo, o princípio da 

                                                 
933 HILIPPE C. SCHMITTER, “O que há para legitimar na União Europeia e como poderá isso ser 
feito?”, p 75. 
934 “O que há para legitimar na União Europeia e como poderá isso ser feito?”, p 75.  
935 ERGON BOCKMANN MOREIRA, “Reflexão a propósito dos princípios da livre iniciativa e da 
função social”, p 35.  
936 A mão visível retrata a interferência dos poderes públicos com as forças vivas do mercado, na procura 
de influenciar, condicionar ou limitar os comportamentos dos sujeitos económicos privados, numa lógica 
de comportamentos activos do Estado, contrariamente o ideal liberal que advogava a não intervenção (ou 
regulação) do Estado na economia, em virtude de esta se auto-regular.  
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complementaridade não impõe ao Estado uma actuação passiva, um dever 
de respeito, mas sim uma actuação positiva, que consiste na adopção e 
implementação de regras e condutas tidas como adequadas ao fim ou 
escopo visado. 
Com isso não se pretende a conversão do mercado e da iniciativa privada 
em bem colectivo, que, como se sabe, a sua provisão cabe ao Estado, para 
fins sociais. O problema coloca-se na concepção teleológica dessas 
liberdades, conferindo-as uma dimensão que ultrapassa a mera visão 
economicista, para se ater, igualmente, na sua dimensão social, ela, 
também, elevada à dignidade constitucional, como de resto se vem 
afirmando.  
A produção de bens e serviços que não são ou não podem ser produzidos 
satisfatoriamente pelos sujeitos económicos privados e segundo os 
mecanismos do mercado orienta as entidades públicas. E isso 
aparentemente conflitua a acção pública com a actuação privada: a 
intervenção pública. Aquela não se revela melhor do que esta. As razões937 
são sobejamente conhecidas e não cabem no âmbito deste trabalho. Esta 
também não é conclusivamente superior aquela. O processo político revela-
se ineficiente tal como o processo económico mercantil. 
De tal modo que, em face de tudo isso, certamente que a melhor alternativa 
é a devolução aos privados do seu papel de motor da economia, depois de 
um longo período marcado por uma intervenção pública, entre nós, muito 
intensa e com resultados pouco satisfatórios.  
 
Em jeito de conclusão, o princípio da complementaridade ente a política e a 
economia pode resumir-se nesses termos: a funcionalização simultânea do 
mercado (a sua restrição, sobretudo quando está em causa comportamentos 
que ferem a dignidade humana) e da política (na medida em que não 
procura, a todo o custo, a realização do bem comum, relegando para 
segundo plano o mercado e seus mecanismos). 
Na verdade, a procura de maximização dos benefícios sociais orienta a 
afectação de recursos públicos. O importante, nesta matéria, é o conjunto 
de bens e serviços públicos que devem ser produzidos para o consumo da 
colectividade e os custos da sua produção ou a alternativa a mesma. Eles 
são produzidos em condições de eficiência, o que justifica, não raras vezes, 
a contratação de privados para o efeito.   
Por outro lado, o nível óptimo de redistribuição, tal como ensina a teoria da 
public choice, situa-se na extensão dos benefícios da actividade pública a 

                                                                                                                                               
Sobre o assunto, vide PAZ FERREIRA, Direito da Economia, pp 393 e ss; MARIA MANUEL LEITÃO 
MARQUES e VITAL MOREIRA, A mão visível…, passim.  
937 Apontam-se por exemplo o excesso de produção de bens e serviços públicos com um maior custo de 
produção unitário comparativamente às entidades privadas, ineficiência dos serviços burocráticos, 
interesses dos políticos, interesses próprios dos eleitores, … sem menosprezar o peso do sector público e 
o volume financeiro necessário ao seu funcionamento e as suas consequências quanto à dívida pública. 
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todos os indivíduos. A concordância ou consenso destes é determinante 
para a performance das instituições, que procuram a maximização das 
posições individuais, sobretudo dos mais pobres, contanto que cada um 
participe no jogo político (uma questão do domínio da teoria do jogo938). 
Dir-se-ia, em suma, que a public choice traduz a ideia da representação 
popular na interpretação das necessidades colectivas e na definição das 
políticas económicas e financeiras, com vista a captação dos meios 
financeiros necessários aptos à satisfação das mesmas, não pelo mecanismo 
de mercado, por via do voto monetário, mas pelo voto político: a ideia da 
devolução política de rendimentos como complemento da devolução 
económica de rendimentos939.  
Ou seja, a democracia, enquanto regime político, é um valor social e 
cultural, sem dependência de qualquer modelo de formulação ou orientação 
económica, não obstante se afiançar que ela se ajusta mais as sociedades 
onde o nível de desenvolvimento económico (social e cultural) se revela 
superior em termos de performance.940.  
                                                 
938 Visa estudar a interacção dos decisores políticos (e económicos), privilegiando a análise dos 
comportamentos dos agentes económicos. O estudo da teoria de jogo permitiu o conhecimento da 
natureza das estratégias individuais ou de conjunto de indivíduos nos modelos económicos.  
Vide para mais desenvolvimentos a nossa tese de mestrado, A repartição dos recursos públicos…, pp 459 
e ss. 
939 Elucidativas são as palavras de JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 48: “As 
relações entre democracia e mercado são, pois, mais complementares que conflituais. A democracia, 
impedindo a exclusão pelo mercado, aumenta a legitimidade do sistema económico, e o mercado, 
limitando a influência da política na vida das pessoas, permite maior adesão à democracia. Assim, cada 
um dos princípios que regem a esfera política e a económica encontra no outro a sua limitação e, ao 
mesmo tempo, a sua legitimação”. 
940 Alguns eminentes estudiosos desta temática, através de observações teórica e empírica, atribuem à 
ditadura e ao autoritarismo virtudes nas sociedades menos avançadas. Afirma-se a pretensa 
‘incompatibilidade’ entre a democracia e o crescimento e desenvolvimento económico nas sociedades 
menos desenvolvidas: a «tese» de Lee, atribuída ao ex-Primeiro-Ministro da Singapura, Lee Kuan Yew, 
que alegadamente defendia sistemas políticos rígidos, restritivos dos direitos cívicos e políticos, pela 
suposta vantagem que deles advém para o desenvolvimento económico.  
A problemática da compatibilização ou relacionação da democracia com o mercado (o princípio da 
complementaridade diferente do princípio da substituibilidade), na perspectiva de alguns autores requer 
um elevado nível de desenvolvimento económico e social, como é o caso do neo-liberalismo ocidental.  
Confrontam-se, sobre o assunto, JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, pp 34 e ss; 
AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, especialmente pp 31, 161-165, conclui o autor 
que “Na verdade, a prova genérica de que uma governação autoritária e a supressão de direitos políticos e 
cívicos seja realmente benéfica como incentivo ao desenvolvimento económico é fraca. Estatisticamente, 
o quadro é muito mais complexo. Estudos empíricos sistemáticos não fornecem qualquer suporte à 
afirmação de que há uma oposição genérica entre liberdades políticas e desempenho económico. O 
sentido que os une parece depender de muitas outras circunstâncias e, enquanto algumas investigações 
estatísticas assinalam uma relação fracamente negativa, outras encontram uma relação fortemente 
positiva. Tudo ponderado, é difícil rejeitar a hipótese de não haver entre eles relação, quer num sentido 
quer noutro. Dado que a acção política e as liberdades valem por si mesmas, a sua causa não fica 
afectada.” (p 163). 
SAMIR AMIN, “État, politique et économie dans le monde arabe”, pp 147-148, não reconduz a 
democracia a sistema político das economias capitalistas. Ou seja para ele não há espaço para a 
democracia neste mundo global. Vide ob. cit., p 168: “Il est bien évident que la démocratie n’a pas de 
place dans la logique de cette nouvelle mondialisations.” 
Sem pretender concordar ou infarmar a validade desta tese, de facto, entre nós, a liberalização económica, 
e por arrastamento a democracia política, não obstante os seus malefícios, permitiu uma melhoria dos 
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Assim, talvez, o mais importante, para nós, reflectindo mais os 
antagonismos e as contrariedades políticas e sociais, não está no nível de 
desenvolvimento económico, mas numa adequada formação da 
personalidade individual e colectiva para o exercício da cidadania activa, 
que exclui comportamentos agressivos e violentos e confere conhecimentos 
e aptidões necessárias a uma produção de qualidade a todos os níveis da 
vida. Esta problemática deverá centrar-se na educação para uma cidadania 
e participação activa, assentes no desenvolvimento das liberdades políticas 
e económicas. Remete-se para o ponto a seguir. 
  
Até aqui procurou-se direccionar o debate na perspectiva da formulação e 
do conteúdo do princípio da democracia económica e social, como 
expresso no artigo 11.º, n.º 2, CRGB, sem embargo da sua relacionação 
com a teoria da public choice, nos exactos limites de intervenção dos 
poderes públicos, chamados a sua concretização e em que termos. Pelos 
normativos constitucionais existirá vinculação quanto ao se da actuação do 
Governo, deixando-o ampla margem de discricionariedade quanto ao como 
concretizar as opções políticas para atingir os padrões mínimos desejáveis. 
Pelo menos esta leitura estará, entre nós, em consonância com o 
preceituado no nosso conhecido artigo 58.º CRGB. 
Em última análise pretende-se, com estas imposições constitucionais, a 
realização da igualdade entre os cidadãos guineenses pela política, a par do 
mercado livre e concorrencial. São duas ideias que não se recusam. Ou seja 
complementam-se a ideia da igualdade e a ideia da liberdade. Por esta via 
os órgãos do poder político do Estado guineense (principalmente o poder 
legislativo e o poder executivo) obrigam-se a prosseguir uma política 
económica e social adequada ao exercício dos direitos da mesma natureza, 
bem como a salvaguarda das expectativas legitimamente alicerçadas nas 
mesmas normas constitucionais. 
Nesta linha, defensável seria admitir que o poder legislativo e o poder 
executivo devem esforçar-se na concretização de um Estado social, que 

                                                                                                                                               
circuitos económicos e igualmente dos níveis de indicadores macroeconómicos que permitiram, 
posteriormente, a adesão do país à UMOA/UEMOA. Aliás, noutra perspectiva comparativa os níveis de 
desenvolvimento social e económico são superiores aos registados ao tempo do partido-único-Estado, 
com todas as consequências no plano social, económico e político.   
Na verdade, a abertura ao comércio internacional permitiu algumas reformas. A tentativa de influenciar as 
decisões de investimentos nacionais e estrangeiros, a política fiscal (a par da política financeira, incluindo 
o sistema financeiro, praticado pelos bancos, mormente a concessão de créditos) está na origem do 
Código de Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/1991, de 14 de Outubro, publicado no BO n.º 
41, da mesma data. Este diploma revoga o Código de Investimentos Estrangeiros, aprovado pelo Decreto 
n.º 2/1980, de 12 de Janeiro, publicado no BO n.º 2, da mesma data. Estes dois diplomas têm na sua 
origem e filosofia, a procura de atrair os investidores (primeiro estrangeiros, antes da sua indiferenciação 
objectiva da origem do capital investido) a fim de melhorar a competitividade da economia nacional. 
Sobre o assunto vide CÉSAR FERRARI, “Poupança, investimento…”, pp 252.255. Ainda do mesmo 
autor, O novo Código de investimento da Guiné-Bissau, implicações económicas, USAID-TIPS, Bissau, 
Abril de 1997. 
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proteja todos os cidadãos. Mas, tal desiderato, na prática, não é facilmente 
realizável. Este plano carece de condições materiais. As graves debilidades 
económicas e financeiras não são compagináveis com a actividade 
redistributiva ínsita também na complementaridade entre a política e a 
economia. Esta dicotomia não se consegue apenas pela intervenção 
legislativa. Mais do que esta função a rejeição de estratégias monopolistas 
requer a afectação de recursos financeiros adequados ao resgate e 
manutenção da dignidade da pessoa humana.   
 
A utilidade prática da teoria da complementaridade entre o mercado e a 
política consiste no apelo à ideia da afectação de recursos e de devolução 
de rendimentos do lado político, valorizando-o na sua relação com o 
económico941. Não se trata de rejeitar o mercado como mecanismo de 
afectação de recursos e de devolução de rendimentos, uma conquista liberal 
que premeia os esforços dos sujeitos económicos, individualmente 
considerados, na sua capacidade, competência e qualificações técnicas de 
produzir rendimentos, sem consideração de elementos que influenciam os 
comportamentos dos agentes económicos no mercado. Por outras palavras 
não está em causa a rejeição da ideia de solidariedade entre os cidadãos e 
as instituições sociais942.  
Nesta linha, será lógico admitir um sistema de repartição fora do mercado, 
mediante intervenção do Estado que visa minorar os efeitos das distorções 

                                                 
941 Estas são as duas formas de afectação de recursos e devolução de rendimentos. O mercado monetário e 
o mercado político combinam-se na questão da satisfação das necessidades colectivas, nas sociedades não 
dominados pela visão liberal da economia. Assim GAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, “Social 
policy and the economy”, p 41, “Other conflicts may arise in relation to the method of allocation 
resources: in the market “voting power” is determined by preferences and income; social provision must 
be financed through taxation which ultimately depends on voters compliance with decisions make 
through a bureaucratic political system.”  
Também KENNETH J. ARROW, Social Choice and Justice, p 4: “In a capitalist democracy there are 
essentially two methods by which social choices can be made: voting, typically used to make “political” 
decisions, and the market mechanism, typically used to market “economic” decisions. In the emerging 
democracies with mixed economic system (Great Britain, France, and Scandinavia) the same two modes 
of making social choices prevail, though more scope is given to the method of voting and to decisions 
based directly or indirectly on it and less to the rule of the price mechanism.” 
942 A solidariedade não se confunde com a participação política, nem com a participação social na 
definição e computação dos seus encargos sociais, passível de ser interpretada como uma possível 
substituição do Estado e das suas organizações supra-nacionais, como parecem sugerir a Lei n.º 4/2007 e 
o Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA, quando responsabilizam os indivíduos pela 
gestão e financiamento da sua protecção social. Estes explicitam uma orientação que denega o Estado 
social, rompendo com as tradições proteccionistas em que se construíram e alicerçaram os Estados 
africanos e, ao invés, abraçaram os ideais de organizações neoliberais que proclamam primeiramente a 
responsabilidade individual.   
Os sinais do neo-liberalismo, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer ainda a nível internacional, 
e a sua pujança, conferem verdade a estas conclusões. Com efeito, o prenúncio da ausência dos Estados e 
suas organizações no concernente ao sistema de protecção social coincide com a abertura deixada aos 
interessados, através das mutualidades sociais. A intervenção destas liberta os Estados membros da 
UEMOA da sua tradicional função social e nessa medida nela ficam debilitados os pilares em que se 
construiu o Estado proteccinosta, do tipo de Estado social europeu, porquanto este não existe longe das 
preocupações com a saúde e a segurança económica e segurança social dos seus cidadãos.   
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e imperfeições no sistema de mercado943: a devolução (assignment) dos 
rendimentos pela esfera política, de DAN USHER944, com os riscos 
inerentes à teoria dos jogos, equivalendo a multiplicidade de resultados 
possíveis, instáveis e incertos, podendo conduzir a mudanças de regras de 
jogo e do regime político, incompatível com a democracia945. 
A aplicação prática deste princípio permitiria concluir que a distribuição do 
rendimento nacional segundo o sistema de repartição – pensa-se na 
determinação da pensão – segue a lógica da decisão política ou seja da 
democracia política, e, por sua vez, o sistema de capitalização é 
logicamente dominado pela opacidade do mercado financeiro946. 
 
A nota dominante de todo este debate está na actuação pública que visa a 
produção de bens e serviços essenciais à colectividade e sua distribuição 
aos cidadãos, garantindo-os, igualmente, protecção naquelas situações onde 
as respostas individuais não são as melhores e mais adequadas. É um novo 
paradigma do social que concilia a sociedade, a economia e a política. Isso 
supõe políticas expansivas, propostas por KEYNES, incompatíveis com as 
baixas performances das economias nacionais africanas em geral. Como se 
sabe o expansionismo económico carece de impulso público, ao alcance de 
instâncias político-governativas. Estas são frágeis e débeis e actuam longe 
da realidade concreta das suas sociedades.     
Em suma, o princípio da democracia económica e social desempenha uma 
função conciliadora da liberdade e igualdade, na medida em que requer 
uma estreita conexão entre estes dois princípios, magister dixit GOMES 
CANOTILHO947. A democracia pressupõe a revitalização do político, a 
repolitização, e o exercício da cidadania individual e colectiva. Esta 
democracia (política) deverá ser combinada com elementos económicos e 
sociais (democracia económica e social) e pode co-existir com formas 
arcaicas de estruturas sociais (etnias e suas influências nos comportamentos 
dos políticos, regulados,...). Nesta democracia o papel do Estado de 

                                                 
943 Neste sentido JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 53. 
Como se sabe este sistema baseia-se nas trocas de produtos entre os sujeitos económicos. Determinantes 
das trocas são os direitos de propriedades de cada um sobre um determinado bem susceptível de gerar 
procura autónoma. Esses direitos, numa economia de mercado, são concedidos através de uma dessas 
relações de concessões baseadas: na troca, produção, trabalho e herança e sua transmissão.  
Vide sobre estes aspectos AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 13 e ss. 
944 Apud JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, pp 55-62. Do mesmo autor, A regra e a 
escolha, p 25, em que fala da proposta apresentada por aquele quanto à substituição dos critérios de 
eficácia económica pelos critérios da democracia na avaliação dos fundamentos de políticas ou reformas. 
É o problema do relacionamento intensivo entre a democracia e a economia. 
945 JEAN-PAUL FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 58 
946 Neste sentido PIERRE KHALFA, “O futuro das reformas”, p 112. 
947 Direito Constitucional, p 485: “A igualdade material que o princípio da igualdade postula é também a 
igualdade que o princípio da democracia económica e social pretende realizar.”  
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conciliador das duas lógicas de actuação económica, a pública e a 
privada948 é insubstituível.  
Seguimos, assim, de perto GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS949, 
quando a páginas 14 afirma “Não se trata, pois, de sustentar a ideia de 
Estado intervencionista, mas de um Estado catalisador de energias – 
criando condições favoráveis para que a organização económica do país e 
dos sujeitos económicos seja eficaz, favorecendo a conversão de poupança 
em investimento, promovendo a educação e a formação, favorecendo à 
investigação e o desenvolvimento, cuidando das condições de confiança, 
incentivando a ligação entre a inovação e competitividade, entre justiça 
social e concorrência.”  
 
 
Subsecção III. princípio da cidadania e participação activa 
 
A ideia da liberdade e da Nação surgiram, na Europa, ainda no século 
XVIII, em resultado da influência do pensamento da Revolução francesa. A 
normatização dos pilares do Estado soberano moderno e por conseguinte 
do constitucionalismo liberal é produto, portanto, de inspirações do 
pensamento das luzes.  
Por seu turno, a liberdade encontra, entretanto, na Declaração da 
Independência dos Estados Unidos da América, de 4 de Julho de 1776, e na 
Constituição Americana de 1787, a sua mais importante contribuição. A 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de Agosto de 
1789, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, marcam o início da 
internacionalização ou mundialização da liberdade da pessoa humana. 
Estes documentos – a que se seguiram inúmeros de dimensão regional e 
nacional – reforçam a ideia da liberdade e criam um espaço de cidadania 
ampla nas suas dimensões: nacional, regional, internacional e mundial950. 
Com isso a humanidade assistiu a uma evolução transfronteiriça da 
cidadania e com ela a da sociedade civil951. 
O desenvolvimento dos povos teve sempre na sua base os esforços dos 
homens de combater a fome, a miséria, as doenças endémicas e a 
ignorância, sobretudo. Por outro lado, ele requer a criação de uma cultura 

                                                 
948 Isso faz sentido num contexto de abertura dos mercados, em que os produtores e consumidores são 
facilmente manipuláveis pelas agências multinacionais, com os seus circuitos de produção e de 
comercialização.     
949 In “Uma reflexão em progresso”, p 14. 
950 No mesmo sentido FRANÇOIS PERROUX, “Matériaux pour une analyse de la croissance 
économique”, in Economie e Sociétés, Cahiers de l’Institut de Sciences Mathématiques et Economiques 
Appliquées, Série F, n.º 27,  Tome XII, 6,7, juin-juillet 1978, pp 1359 e ss.  
951 Vide sobre o assunto, ADRIANO MOREIRA, “A globalização e as três cidadanias”, in Estudos 
Políticos e Sociais, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Vol. XXIII, n.ºs 1-4, 
Janeiro/Dezembro, 2001.  
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de participação activa nos frutos da civilização e a valorização activa das 
qualidades humanas. Por isso mesmo, as exigências hodiernas devem 
assentar no aprofundamento das dimensões tão grave do problema social e 
na convergência da urgência de uma acção solidária dos indivíduos e das 
instituições. É a ideia da cidadania activa e participativa (uma espécie de 
“djunta mon” como ensina o bom crioulo guineense), quer do ponto de 
vista económico, quer do ponto de vista social, diferente da cidadania 
formal ou política e jurídica.  
 
Presentemente, a universalidade da questão social aproxima os homens e as 
civilizações. No nosso quotidiano as imagens multiplicam-se entre gritos 
dos esfomeados e abundância dos ricos. A contemporaneidade exige, das 
sociedades, respostas urgentes perante situações de crises pungentes. 
Assim, todas as acções deverão centrar-se no desenvolvimento integral do 
homem e no aprofundamento do sentido solidário da humanidade, temas 
que apelam a um reforço da cidadania e dos direitos conexos. A educação 
para uma cidadania activa que conduzirá a uma efectiva participação nas 
decisões políticas constitui a trave mestra de todo o processo de 
dignificação do homem e da humanidade.  
À esta luz, a concepção do Estado que, simultaneamente, garante e 
promove o bem-estar social, num prisma, e solução para os graves 
problemas sociais, de outro, carece, na actualidade, de conteúdo e de 
significado. Em prol dessa afirmação, a história do pensamento económico 
ensinou que mesmo o abandono dos paradigmas clássicos do equilíbrio 
perfeito do mercado e da progressiva evolução da sociedade de ALFRED 
MARSHALL e a consequente intervenção estatal advogada por JOHN 
MAYNARD KEYNES, em que se funda a formação do Welfare State, não 
superaram a inércia económica dos Estados e a angústia das sociedades. 
O debate em torno de formas alternativas do presente sistema dependente 
do Estado e/ou do mercado é uma missão principal da sociedade moderna. 
É a ideia centrada nas preocupações sociais, que apela para a intervenção 
da sociedade civil organizada, cimentando o triângulo constituído por esta 
realidade plural: Estado, mercado e sociedade civil952. Esta trilogia que 
coabita, mediante arranjos institucionais e influências recíprocas, não pode 
ser reduzida uma a outra. Isso obrigará a um contrato social, no qual se 
reconhece as especificidades de cada grupo, mas dentro de um universo 
cristalizado. 

                                                 
952 Na sua Encíclica Centesimus annus, o Papa João Paulo II havia manifestado tal preocupação, hoje 
retomado, na voz de Caritas in Veritate. Cfr. esta obra de BENTO XVI, p 57, quando diz: “(…), destacou 
a necessidade de um sistema com três sujeitos: o mercado, o Estado e a sociedade civil. Ele tinha 
identificado na sociedade civil o âmbito mais apropriado para uma economia da gratuidade e de 
fraternidade, mas sem pretender negá-la nos outros dois âmbitos. Hoje, podemos dizer que a vida 
económica deve ser entendida como uma realidade com várias dimensões: em todas deve estar presente, 
embora em medida diversa e com modalidades específicas, o aspecto da reciprocidade fraterna.”  
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Nesses termos, a busca de uma cidadania actual e plural, em que o cidadão 
não é captável em função da propriedade, portadora de desigualdades de 
direitos que opõe os desapossados aos proprietários, com “direito de voto”, 
constitui uma obrigação universal. Uma cidadania que ultrapassa a 
concepção liberal de THOMAS HOBBES953, JOHN LOCKE954, JEAN-
JACQUES ROSSEAU955 e DAVID HUME956, cujas ideias de Estado de 
Direito assentam no “contrato”, “liberdade” e “direito de propriedade” – e, 
por conseguinte, a atribuição de direito político –, sem, contudo, explicar a 
soberania popular, fonte de legitimação do poder e da lei957. Ela esconde a 
                                                 
953 Funda a sua filosofia política na construção racional da sociedade, a partir da qual explica o poder 
absoluto dos soberanos, que se confundia com o valor absoluto da vontade individual, destituído de 
qualquer divindade, como seriam sintetizadas definitivamente no Leviatã... 
O autor admite a existência de um pacto social entre os indivíduos. Para ele, o poder, não é um simples 
fenómeno de força. Mas identifica-se com a força institucionalizada, uma teoria moderna do Estado. 
Deste os indivíduos esperam a paz, condição da felicidade. A paz subordina-se ao aumento considerável 
do poder soberano e da sua lei: o absolutismo político.  
954 Filósofo social, profundamente naturalista, defensor da monarquia parlamentar. Este autor procura os 
critérios de legitimidade – a legitimidade do poder político depende da sua conformação com a lei natural 
– e do poder civil e das leis em substituição da doutrina do direito natural. A natureza é, nas suas palavras, 
lógica e historicamente, anterior à sociedade civil. Assim, pelo estado da natureza os homens são livres, 
iguais e independentes. Significa isso que não há relação de subordinação ou de sujeição. Cada indivíduo 
é, assim, dotado de direitos naturais (como sejam o direito à vida, à integridade pessoal e à liberdade) e 
deveres. No seu entender a sociedade deve respeitar dois direitos individuais: o direito à integridade 
pessoal e o direito de propriedade, fundado na obrigação do trabalho e na necessidade de repartir a terra 
entre os indivíduos para a frutificar. A quantidade de terra deve ser limitada à capacidade de cultivo e de 
consumo dos bens produzidos, sem embargo de, com a introdução da moeda, a acumulação da riqueza 
poder ser ilimitada. Era a ideia da posse não proporcional e desigual da terra.  
Para mais desenvolvimentos, cfr. JOHN LOCKE, Ensaio sobre o entendimento humano, Vol I e II, 
Introdução, Notas e Coordenação da Tradução de Eduardo Abranches de Soveral, Revisão de Tradução 
de Gualter Cunha e Ana Luísa Amaral, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999; HENRI DENIS, 
Histoire de la pensée économique, pp 138-139; ROGER DEHEM, Histoire de la pensée économique, pp 
33-42, especialmente.     
955 A sua filosofia social não se revelou suficiente nas suas propostas: o carácter espiritual da vida social, 
a consideração da sociedade como sujeito com vontade e a proposta do contrato social, no qual o homem 
se sente uma totalidade, um átomo suficiente em si mesmo, porquanto naturalmente livre, exercendo livre 
e arbitrariamente o seu direito sem submissão, na suposição de que o governo não intervém nos negócios 
dos particulares. Por outro lado, a liberdade natural do homem é substituída pela liberdade civil, numa 
sociedade. Decorre disso a actuação de uma autoridade em nome da Lei, não implicando nenhuma 
submissão de um determinado indivíduo. Essa autoridade reveste os seus actos de uma forma e executa as 
decisões regularmente, em virtude da legitimidade dos seus actos, independentemente do tipo de regime 
político, pois, mesmo o mais despótico, os seus poderes podem revestir forma legal. Ao legislador e ao 
governo assiste a prerrogativa de criar leis: a ordem social e económica, para governar as relações sociais. 
Estes podem concentrar poderes ilimitados e exerce-los contra os outros homens, em regime de opressão. 
Afirma, ainda o autor, que a fundação do Estado racional suprime radical e definitivamente a liberdade 
privada.  
Sobre as contribuições do mesmo, consultar para mais desenvolvimentos, para além da obra do próprio 
autor (O Contrato Social), cfr. HENRI DENIS, Histoire de la pensée économique, pp 237-246.     
956 Ao contrário dos outros filósofos, no seu tratado filosófico, não encarou a propriedade em termos de 
um “direito natural” associada a ideia do trabalho. Vide HENRI DENIS, Histoire de la pensée 
économique, p 149; ROGER DEHEM, Histoire de la pensée économique, especialmente pp 97-104.       
957 A soberania popular e a vontade do povo, expressão da lei, são legados do racionalismo francês. Isso o 
diferencia do racionalismo inglês, essencialmente marcado pela ideia da liberdade individual, concebido 
como limite ao Poder, que existe em separado nos diferentes órgãos do Estado, para garantir os direitos e 
as liberdades dos cidadãos.  Foi ROUSSEAU e o seu Contrato Social a sua origem. 
PHILIPPE ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, pp 160-164, reflecte sobre a 
distinção entre a soberania nacional e a soberania popular. Na p 160, o autor introduz assim: “Lors de la 
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ideia da representação, cuja característica principal está nos direitos dos 
cidadãos. 
Na sua obra intitulada Discurso sobre a origem e o fundamento das 
desigualdades entre os homens, ROUSSEAU recusa uma ordem social 
assente em desigualdades entre os indivíduos, como aquela vivida na 
França, do seu tempo. No Contrato Social este insurge contra a filosofia 
assente na existência no homem de um “instinct de sociabilité” natural que 
dispensava a necessidade de um contrato social 958.  
A sociedade, contrariamente e de acordo com ROUSSEAU, é explicada a 
partir de um pacto feito entre homens livres, pessoas morais. Com isso 
refutava a ideia do naturalismo social, o que o opõe, igualmente, aos 
fisiocratas. Ainda, considerava ele que as relações sociais não têm nada de 
comum com os fenómenos naturais, porquanto são morais e encontram-se 
engajados na consciência dos homens, que não são realidades naturais, 
mais sim espirituais. Deste modo, como consequência lógica, decorre que 
uma sociedade se compõe de indivíduos livres. Essa liberdade – equivale a 
capacidade de escolher, optar – os distingue dos animais, dada a faculdade 
de escolha entre diversas acções possíveis. O homem civilizado, vivendo 

                                                                                                                                               
Révolution française on s’est efforcé de donner un fondement juridique à la souveraineté, tenant non plus 
à la religion ou à la tradition, mais résidant dans la collectivité des citoyens.” 
Decorre da soberania popular a democracia directa e a democracia representativa, bem como todas as 
suas consequências no plano da concepção do poder político, o seu exercício e a sua limitação. Tudo isso 
tem ínsito a ideia do povo titular da soberania. 
FÁBIO KONDER COMPARATO, no Prefácio à obra de FRIEDRICH MÜLLER, Quem é povo? – A 
questão fundamental da democracia, com uma introdução de Ralph Cristensen, Edição original em 
Português, Tradução de Peter Neumann, Revisão de Paulo Bonavides, 3ª Edição, Max Limonad, S. Paulo, 
2003, pp 13-14, diz que: “Na teoria política e constitucional, povo não é um conceito descritivo, mas 
claramente operacional. Não se trata de designar, com esse termo, uma realidade definida e inconfundível 
da vida social, para efeito de classificação sociológica por exemplo, mas sim de encontrar um sujeito para 
a atribuição de certas prerrogativas e responsabilidades colectivas, no universo jurídico-político.”  
O conceito moderno de povo equivalente do titular da soberania democrática conheceu ambiguidade 
desde o seu aparecimento ligado à experiência constitucional norte-americana, como está evidenciada no 
projecto de Thomas Jefferson para a Constituição de Virgínia, de 1776. Para além desta experiência, no 
caso francês não era pacífica essa qualificação, sobretudo a sua compreensividade e conotação político-
revolucionária, para além da sua utilização em termos de exclusão de uma determinada classes sociais, 
como eram as constituídas por nobres, clérigos e burgueses.  
Esse ‘debate’ mais político-iedológico do que sociológico dominou também os marxistas que identificava 
o povo com a classe trabalhadora. Ou seja este conceito é, na verdade, marcadamente ambíguo.  
Alguns pensadores já haviam reflectido sobre o poder político e o seu exercício: um homem, um voto (na 
expressão inglesa: “one man one vote”). Entre eles Aristóteles, Robespierre e Rousseau. Esse é um 
problema intrínseco às culturas e civilizações desde a antiguidade até à modernidade.    
Para mais desenvolvimentos vide FRIEDRICH MÜLLER, Quem é povo? – A questão fundamental da 
democracia, com Introdução de Ralph Cristensen, Edição original em Português, Tradução de Peter 
Neumann, Revisão de Paulo Bonavides, 3ª Edição, Max Limonad, S. Paulo, 2003. 
958 De Denis Diderot, filósofo e escrito francês, autor do artigo “Droit naturel” de l’Encyclopdédie. 
Enquanto filósofo preocupou-se com a natureza, a condição, os problemas morais e o destino do homem. 
Para ele a sociabilidade é uma tendência natural e a sociedade é explicada através de um pacto destinado 
a sancionar as leis naturais da vida social. O seu princípio baseia-se na identidade da natureza de todos os 
homens. Concluiria que não há necessidade de nenhum contrato para a constituição do Estado.  
Para além do artigo do autor, vide, para mais desenvolvimentos, HENRI DENIS, Histoirde de la pensée 
économique, pp 238 e ss. 
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socialmente, tem liberdade de decidir os seus actos. A questão que se 
coloca respeita à sua integração social e à manutenção da sua liberdade959.  
Segundo o autor, encontrar uma forma de associação que defende e protege 
a pessoa e o seu bem, unindo-se a outros, obedecendo a si mesmo, e ainda 
conservando a sua liberdade, é uma questão deveras importante, que 
encontra resposta no contrato social960-961. Dito assim, esta liberdade 
convencional desembocaria naquilo que ele designa de “alienação962 total 
de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a comunidade.”963 
Nesses termos, desaparecerá a liberdade primitiva, natural, substituída por 
uma liberdade civil, um seu equivalente. Assim, todos os indivíduos 
abdicam da sua liberdade natural e não oprimem outros indivíduos. 
Nenhum homem obedece a outro indivíduo. Todos obedecem 
exclusivºamente à lei, expressão da vontade geral964. Era o 

                                                 
959 HENRI DENIS, Histoire de la pensée économique, pp 239-240.  
960 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Contrato Social, p 23. Também HENRI DENIS, Histoire de la pensée 
économique, p 240.      
961 O estudo do contrato social deve-se em grande medida aos contributos de HOBBES, LOCKE e 
ROUSSEAU, numa linha que situa o seu debate em torno do direito natural racionalista, parte da ordem 
social e política, sem prejuízo da crítica de que foi alvo, por exemplo por ROUSSEAU, um crítico das 
Luzes, que não se considera pertencer a corrente metódica naturalista científica, incapaz de encarar o 
problema ético e político.  
Para uma síntese desta temática, vide, entre outros, J. DURÃO BAROSO, “Contrato social”, in Polis-
Enciclopédia Verbo, n.º 1, Lisboa-S. Paulo, Janeiro de 1983, cols.1266-1269. Na procura de explicação 
da origem da formulação do contrato social o autor escreve: “Há quem atribua a primeira formulação 
dessa ideia à evola de Epicuro, mas a noção de contrato para os epicuristas visava essencialmente negar o 
princípio de uma justiça absoluta e recusar assim uma ética de valores intrínsecos à qual os indivíduos 
devessem submeter-se” e acrescenta “Provavelmente só com a escolástica se precisou a noção de C. S. 
(entenda-se Contrato Social), integrando este uma explicação do poder político” (col. 1266).     
Também BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, A crítica da razão indolente, pp 120-128. 
962 A alienação é um termo usual em várias áreas de saber para exprimir realidades diferentes nelas 
compreendidas. De origem latina “alienatio” passa para português (alienação), francês (aliénation) e 
inglês (alienation). Segundo ARTUR MORÃO, “Alienação”, in Polis-Enciclopedia Verbo da Sociedade e 
do Estado, Vol. I, Lisboa/S. Paulo, 1983, col. 251, este termo “(…) que já engloba pelo menos três 
significados: transferência de propriedade por cessão, venda ou dom (esfera legal ou jurídica); separação 
do indivíduo dos outros homens e do seu país (esfera social); sinónimo de dementia, insânia, doença 
mental (alienatio mentis; esfera médico-psicológica).” É nas Ciências Sociais contemporânea que a 
alienação encontra um novo significado vincado à condição humana pela crítica social e cultural, em 
virtude da desumanidade que nela se encobre.   
Por outro lado, o tema da alienação encontra em RENATE ZAHAR, Colonialismo e alienação, conceito e 
critérios na linha de Karl Marx retirado do “processo de objectivação concebido como reificação do 
homem na sociedade mercantil do capitalismo.” (p 33). A alienação, assim sendo, não é combatível no 
seio do sistema de produção capitalista, devido o facto de, nele, o homem alienar-se a si próprio, uma vez 
que “não se objectiva a si mesmo, mas sim o capital” (p 35). Portanto, conclui que a abolição da alienação 
ocorreria “por meio de uma revolução socialista que elimine a sociedade de classes, capitalista” (p 36). 
Significa isso que nas sociedades tradicionais ou aquelas em que não existem classes sociais não pode 
haver lugar à alienação, enquanto fenómeno da economia capitalista.      
963 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Contrato social, p 24. Também HENRI DENIS, Histoire de la pensée 
économique, p 241. Esta corresponderia ao contrato «pactum unions ou societatis, pelo qual os homens 
passavam do estado de natureza ao estado social» diferente do contrato «pactum subjectionis, através do 
qual a sociedade transferia os poderes para um soberano, sob certas condições », segundo J. DURÃO 
BAROSO, « Contrato social », in Polis-Enclicopedia Verbo, col. 1266.  
964 Uma expressão sublimada pelo pensamento setecentista no sentido de corresponder a expressão geral 
dos cidadãos. Na formulação francesa «volonté générale». Vide A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, 



 461

desenvolvimento, por parte de ROUSSEAU, da sua tese fundamental no 
domínio da organização política, particularmente da economia. Sabendo 
que a civilização é a causa de todos os males da humanidade, explica ele 
que o estado do homem civilizado pode ser superior ao do homem 
primitivo.  
Partindo da certeza que, pelo contrato social, o homem é um ser social 
livre, capaz de dar o seu consentimento e se sujeitar as instituições criadas 
conjuntamente com outros, facilmente se compreende a validade dessa 
construção na ideia da soberania popular. Nesta perspectiva se justifica a 
preocupação da teoria da democracia participativa com a participação dos 
indivíduos e da sociedade civil na vida pública. Esta participação marca o 
fim de uma dicotomia estanque entre o Estado e a sociedade e entre o 
Estado e o indivíduo, segundo o ideal liberal.  
 
Desde os primeiros liberais, THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE e 
EMMANUEL KANT, cujas ideias de Estado de Direito assentam no 
“contrato”, “liberdade” e “direito de propriedade”, o conceito de cidadãos é 
captável em função da propriedade, donde a desigualdade de direitos, em 
consequência. Assim, os desapossados ou não proprietários, os escravos, 
não podiam ser titulares de direito do voto, o mesmo é dizer o direito à 
representação no poder de Estado, como se verificava nas democracias 
parlamentares. Era a concepção liberal proprietária ou possessiva.  
Na mesma linha de pensamento, mas reclamando a igualdade entre os 
homens, em virtude de todos nascerem livres, JEAN-JACQUES 
ROSSEAU era o centro do liberalismo igualitário, contra a corrente 
filosófica que defendia a transferência da soberania popular no monarca ou 
a sua delegação, no contrato, ao parlamento. 
Durante o século XIX predominou, de facto, a ideia da distinção e 
separação de dois reinos: o do Estado e o da sociedade. A transformação 
qualitativa do Estado, da sua estrutura e função, bem como a sua constante 
intervenção, fez alterar a sua visão e relação com a sociedade. Da mesma 
forma que, para esta, a influência nos loci das decisões torna-se evidente, 
numa clara democratização – a democracia participativa diferente da 
democracia representativa – do poder, obrigando a partilha dos poderes 
públicos com a sociedade civil965.       
Os dois períodos históricos revelam uma clara visibilidade, segundo a qual 
o liberalismo não é sinónimo de democracia. Assim sendo, liminarmente se 
conclui que o direito ao sufrágio universal é um triunfo conquistado contra 
o voto elitista, excludente ou limitador: o voto censitário, baseado na 
                                                                                                                                               
“Introdução às formas de concertação social”, p 107; e HENRI DENIS, Histoire de la pensée 
économique, p 242. 
965 No mesmo sentido vide VIRGÍLIO DE PONTES PEREIRA, “A participação procedimental e o 
ambiente”, in Revista Luso-Africana de Direito, Vol. I, LEX, Edições Jurídicas, Lda., Lisboa, 1997, p 
182.  
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propriedade e/ou nos impostos, tal como era concebido pela filosofia 
liberal. 
 
Noutra (tentativa de) explicação, a concepção político-ideológica socialista 
ou pensamento socialista, faz o seu exercício do mundo e das relações 
Estado e sociedade, através do marxismo, concebido como um conjunto de 
críticas ao ideal liberal do Estado e da economia. E, nessa medida, estava 
implícita a crítica do Estado como sinónimo de classe e sua subordinação 
aos interesses de um determinado grupo, mormente os grupos económicos. 
Esta filosofia encontra preceituação no nosso artigo 11.º, n.º 2, CRGB. 
Nestes termos, o socialismo constitui, portanto, a superação da sociedade 
de classes e encara o fim da propriedade privada, considerada um dos 
males do capitalismo. 
Com a predominância dos pensamentos socialistas (em particular o 
pensamento marxista-leninista), a partir da revolução russa, muitas foram 
as propostas de construção de sociedades radicadas na mais ampla 
participação de massas populares orientadas pelo partido em contraposição 
com as sociedades ocidentais.  
Essas orientações político-filosóficas dividiram o mundo em dois principais 
blocos até às últimas décadas marcadas pelo fim da “guerra-fria” e o 
colapso das experiências governativas do leste europeu. Noutras paragens, 
substituíram-se as ditaduras. E, por conseguinte, fortaleceram-se e 
consolidaram-se a democracia parlamentar, hoje, em crise de 
legitimidade966. 
 
Os sistemas políticos de representação constituem produtos dos regimes 
constitucionais dos Estados modernos. Eles são desconhecidos nos antigos 
regimes medievais, caracterizados pela existência de homens reduzidos à 
condição de escravos ou servis, ou mesmo no absolutismo, em que os 
súbditos, portadores de certos direitos, não contemplavam a qualidade de 
cidadão.  
Com a democracia participativa assistiu-se a um profícuo potencial de 
mobilização e de consciencialização dos cidadãos que permitiu um 
deslindar destes junto do Estado e das suas instituições. Significa isso que 
ela exige uma participação activa de todos na gestão dos assuntos nacionais 
e locais, numa acção insubstituível dos cidadãos, como elementos de 
decisão, controlo e fiscalização. Uma manifestação da consciência 
democrática substantiva e participada, uma busca constante e incessante, 
carente de princípios éticos de liberdade e de igualdade social. Entre nós, 
esta proposta de sociedade está consagrada nos artigos 2.º, 3.º e 7.º CRGB, 

                                                 
966 Sobretudo pela abstenção no acto eleitoral e reduzida participação político-social, formas de 
manifestação da reacção contra as classes política e governativa, cujas propostas de sociedade são 
radicalmente opostas aos sentimentos e às necessidades das populações.  
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onde se retira o princípio da cidadania e da participação activa, quer na sua 
vertente directa, quer na sua vertente indirecta, extensiva a todo o território 
nacional.  
 
Deste modo, a cidadania afigura-se uma condição importante da 
materialização dos direitos dos homens. Uma cidadania activa cujo 
exercício carece de um pressuposto de base, a educação, vulgarmente 
traduzida na formula educação para a cidadania. De tal sorte que, hoje, 
esta trilogia, composta por cidadania, direitos dos homens e educação, 
surge como uma garantia do Estado de Direito democrático, pois esta 
última visa conferir uma adequada preparação para o exercício da 
cidadania. Deste modo ela está mais próxima dos valores característicos do 
paradigma e legalidade tradicionais. 
Assim, a cidadania une as pessoas ao Estado. Ela confere um estatuto que 
se reconhece, constrói e molda o indivíduo, a pessoa física. Nestes termos, 
a cidadania corporiza um conjunto de direitos (direitos da cidadania), uma 
conquista da humanidade como demonstra algumas experiências passadas. 
Ela materializa-se mediante um processo de transformações na sociedade 
em geral, como aquelas ocorridas contra o paradigma e legalidade 
coloniais.    
Encontrando a essência da cidadania, sem dúvida, algumas apostas são 
necessárias para a corporizar. Entre elas, a modernização da educação, do 
ensino e da formação: (re)pensar a escola, inclusive em regime de tempo 
inteiro, conjugando-a com uma agricultura mecanizada, seriam formas de 
vencer o atraso e o subdesenvolvimento; a fome e a doença. Estes males 
hodiernos que minam a cidadania e a sucumbem perante o mundo global. 
Na verdade, somente uma pessoa educada e formada pode produzir e 
contribuir para o progresso social. A educação representa um passo, uma 
etapa para a formação do homem e para a redução da pobreza. Nenhum 
homem, nenhuma mulher, se considera cidadão ou cidadã de pleno direito, 
apto/apta a intervir na actividade política e económica ou a influenciar a 
sua sociedade, em termos de decisão, sem uma educação formal967. A 
participação na sociedade não se consegue, na sua plenitude, sem que 
estejam presentes a educação e a formação, elementos indispensáveis a 
cidadania e a participação democrática, num mundo global carregado de 
formalismos.  
O binómio educação e formação não se administra, hoje, sem se apostar 
nos serviços públicos e nas novas tecnologias. Estes são outros elementos 
que influenciam a educação e a cidadania global. Somente uma sociedade 

                                                 
967 Tem razão AMARTYA SEN, O desenvolvimento como liberdade, p 47, quando afirma: “Ademais, 
dado que a participação requer conhecimento e competências educacionais básicas, negar a oportunidade 
de escolarização a algum grupo – por exemplo, as meninas – é directamente contrário às condições 
elementares da liberdade participativa.” 
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que aposta e invista na educação almeja a produzir ganhos, se as pessoas 
poderem compreender e utilizar as disponibilidades em novas tecnologias 
de educação e de formação em capacidades para melhor produzir e criar 
riquezas.  
Estes padrões de desenvolvimento, como se sabe, não se alcançam sem 
uma estratégia de política económica adequada, capaz de criar uma ordem 
económica e social assente em pilares sustentáveis, que conciliam dois 
fenómenos económicos: a produção e a repartição. A primeira existe em 
qualquer sociedade, mesmo naquelas rudimentares. Esta última, sendo 
contemporânea da primeira, não obstante ser realizada por uma autoridade, 
pela sua importância e influência, por exemplo, na acumulação de 
capital968, não pode ser menosprezada. Uma justa repartição de rendimentos 
impulsiona o crescimento económico a nível de todos os agentes 
económicos, para o seu consumo e investimento, reflectindo-se na criação 
de emprego.     
 
De uma maneira particular, a singeleza da sociedade guineense revela-se, 
sobretudo, na cidadania activa e participativa. Ela tradicional, enraizada em 
convivências tribais seculares. Este terreno fértil a experiências ímpares, 
precisa de ser trabalhado, politicamente, para que se transforme numa 
instituição per si, com potencialidades e virtualidades para vencer o 
intimismo ou egoísmo de interesses que cada vez mais abundam e grassam 
o país.  
A participação pública estará – sem pretender subestimar a participação 
individual, antes pelo contrário, complementá-la – tão-só na integração 
política das vontades individuais que manifestam o sentimento de pertença 
à comunidade local e nacional, reflectidas na adesão activa as causas 
comuns. O domínio político compete a criação de mecanismos 
institucionais eficazes, onde os cidadãos individualmente considerados ou 
em grupo canalizam os seus contributos. Mas, quando estes mecanismos 
não se revelam aptos, cabe aos indivíduos a procura de soluções que 
melhor satisfaçam as suas expectativas. Isso não pode verificar senão 
unicamente através do pleno exercício da cidadania. 
Nesta óptica, a questão central que a cidadania activa sugere relaciona-se 
com a participação dos cidadãos na tomada de decisões de natureza 

                                                 
968 Em termos históricos, ela deu-se através de uma racionalidade económica que primava pela ideia de 
sacrifício da classe trabalhadora (salários baixos ou fixados a nível do mínimo vital, redução dos 
trabalhadores ou dos seus papéis, como se tratassem de animais utilizados nas explorações agrícolas, 
remuneração que permite unicamente a manutenção da força de trabalho,…). Parece óbvio que, nas 
condições actuais (desequilíbrios estruturais internos conjugado com a conjuntura económico-financeira 
internacional) o país está longe de satisfazer esta exigência. Isso reflecte-se negativamente na capacidade 
de investimento necessário a uma melhor produção e uma justa repartição. Um circulo vicioso…, que em 
última análise equivalerá dizer que o rendimento nacional não consegue satisfazer as necessidades 
fisiológicas de base. Daqui se conclui pela ausência de recursos para investimento, tão indispensáveis ao 
desenvolvimento.  
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pública: a democracia (como indicam os já mencionados artigos 2.º, 3.º e 
7.º CRGB). Não se trata de uma participação virtual nas instâncias 
comunicativas, como aquela, hoje, imposta e importada de outras paragens 
da aldeia global. Diferentemente do carácter informacional das sociedades 
modernas e do seu impacte nas relações sociais, as alterações que elas 
impõem no nosso quotidiano (não sendo suficientemente um fenómeno 
universal, regista-se a crescente utilização do computador, da Internet,..) ou 
ainda no exercício da democracia, não são indiferentes, na medida em que 
podem provocar disfunções graves969. 
Por outro lado, a cidadania democrática pressupõe a igualdade diante da lei, 
a igualdade da participação política e a igualdade de condições sócio-
económicas básicas, para garantir a dignidade humana. A sua concretização 
exige não somente leis, mas sobretudo uma correcta implementação das 
políticas públicas, de programas de acção do Estado. Disso decorre a 
necessidade imperiosa da organização de cidadãos que pressione 
legitimamente os poderes públicos. Isso não se confunde com qualquer 
reducionismo do conceito da cidadania reivindicativa, mas sim uma 
cidadania activa exercida de diversas maneiras: nas associações de base e 
movimentos sindicais, em processos decisórios na esfera pública, como por 
exemplo a iniciativa legislativa ou consulta popular970. 

                                                 
969 Disso dá conta RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 138: “As opiniões diferem no que respeita ao 
impacte do informacional neste domínio. A possibilidade de consultar em tempo real todos os cidadãos 
sobre as grandes opções sociais aproximar-nos-ia do exercício permanente da democracia directa. Mas os 
perigos seriam igualmente consideráveis. 
Por um lado, dizem-nos, surgiriam séries ameaças às próprias condições do exercício democrático. 
Comprimindo o tempo, reduzindo a estratégia a uma série de «golpes» tácticos de alcance imediato, 
suprimindo o recuo que permite aos cidadãos ter uma visão panorâmica dos problemas e ter tempo de se 
interrogar, o imperialismo instantâneo faria desaparecer as condições elementares de um autêntico 
exercício democrático.” 
De outro pólo, não menos interessante para o debate, é a capacidade de reforçar a democracia pela 
mobilização e adesão que facilita, e de constituição de um poder de pressão da sociedade civil à escala 
mundial, que torna possível o exercício da democracia directa de forma universal. Assim RENÉ PASSET, 
A ilusão neoliberal, p 139: “O Computador, instrumento das derivas da globalização, revelou então conter 
em si o antídoto do mal de que era instrumento; o antídoto, isto é, a capacidade de os cidadãos trocarem 
entre si as suas informações, de se organizarem e mobilizarem à escala planetária. Face ao poder mundial 
da finança e graças à intermediação das ONG ou dos movimentos de cidadãos, ergueu-se agora o poder 
da opinião pública. Uma opinião pública que perdeu a confiança – pudera! – nos movimentos políticos 
tradicionais, mas que já não está disposta a aceitar passivamente a lei de um pseudoliberalismo 
exacerbado, e que encontrou novas vias de expressão… Os governos negoceiam agora sob o olhar  
permanente dos cidadãos. Não é esta uma nova forma de democracia que se instala e que se parece com 
uma espécie de democracia directa à escala mundial?”  
970 Estas formas de encarar a cidadania não prejudicam o papel do Estado. Este continua a ser o grande e 
principal responsável pelo desenvolvimento nacional, com a garantia efectiva dos direitos dos cidadãos. 
Igualmente, o êxito de eventuais parcerias com o terceiro sector não pode obscurecer essa realidade. Em 
abono dessa verdade, confirmam-se as exigências aos poderes públicos sintetizadas em novas propostas 
de cidadania social, como por exemplo a bolsa de estudo, subsídios para encargos de saúde e educação, 
cantinas escolares, incentivos às famílias em matéria da escolarização das meninas, etc, enquadradas nas 
formas de redistribuição da riqueza que tendem a reduzir o fosso entre os cidadãos.  
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De facto, as condições de desigualdades sociais propiciam a reivindicação 
de direitos sociais, uma condição de exercício do direito da cidadania. A 
(re)discussão da cidadania social parte do reconhecimento da distância que 
separa as leis e princípios fundantes dos direitos e das liberdades, de um 
lado, e a própria consciência de tais direitos, além dos mecanismos 
institucionais e dos recursos para garantir a sua prática ou a sua fruição. 
Nesta perspectiva, parece pacífica que a cidadania e os direitos conexos 
estão sempre em processo de construção e de mudança. O mesmo se diga 
relativamente à democracia. Estas são as vantagens por muitos já 
advogados, da abertura à expansão e à criação de novos direitos, novos 
espaços e novos mecanismos. 
Numa palavra, a cidadania exige a existência de instituições e criação de 
espaços sociais e definição de instituições permanentes e funcionais para a 
expressão política, nomeadamente os partidos políticos, as associações 
cívicas e os mecanismos de participação popular. Nisso se distingue da 
cidadania passiva, um favor conferido e tutelado pelo Estado. 
A cidadania activa, ao invés, institui o cidadão como portador de direitos e 
deveres, participante da esfera pública e criador de novos direitos para abrir 
espaços de participação. A sua expansão implica, além de uma acção 
efectiva dos poderes públicos e da pressão social, um tipo de mudança de 
mentalidades contra os preconceitos, discriminação e indiferença.    
 
Em suma, a educação social em geral e a mudança cultural são dois 
aspectos que devem ser privilegiados como vias para a maturação da 
consciência nacional. O desenvolvimento integral do cidadão (a educação, 
a formação, a cultura e a consciência política) é uma condição essencial a 
construção de uma sociedade mais justa e solidária. Isso sugere uma 
evolução e amadurecimento do social, económico e político, mediante um 
processo de integração e coesão social, guiado pelo e para o cidadão, nas 
diferentes esferas da vida pública e privada. 
 
À parte todas estas considerações, como se disse, a Constituição proclama 
o princípio da democraticidade do Estado guineense (artigos 1.º e 3.º). Mas, 
em nenhum passo o legislador se pronunciou sobre o tipo de Estado de 
Direito democrático, fundado no respeito e na garantia dos direitos e 
liberdades fundamentais dos cidadãos. Por ela, a concepção da organização 
política do Estado apresenta-se como democrático e assenta em 
componentes com a “efectiva participação popular no desempenho, 
controlo e direcção das actividades públicas e orientado para a construção 
de uma sociedade livre e justa” (artigo 3.º).  
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A declaração formal deste tipo de Estado (democrático) parece inculcar a 
ideia de ser, também, de direito971. Se se pode concluir pela 
indissociabilidade das duas componentes do Estado (direito e democrático) 
seríamos autorizados a inferir pela existência, entre nós, deste tipo de 
organização política. Mas, não é menos verdade pensar que as injustiças 
sociais em geral, os abusos e excessos do poder político, o funcionamento 
deficiente das instituições democráticas, as insuspeitas que sobre elas 
impendem, o arbítrio do poder executivo, a insubmissão da cúpula militar 
ao poder político constitucional, entre outros, afastam, desde logo, qualquer 
conotação do Estado guineense com o qualitativo “direito”, porquanto não 
basta a democracia (formalmente instituída como afirma o legislador 
constitucional no artigo 3.º, primeira parte). Complementar àquele tipo de 
Estado temos o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
a que se acresce a formação e o exercício do poder, nos termos da 
Constituição972, para se considerar reunidos todos os pressupostos do 
Estado de direito democrático.  
A constitucionalização da democracia (artigo 3.º, primeira parte, CRGB) 
implica que o Estado é constitucional, como, também, é a democracia, com 
a consequência de não haver lugar o exercício da soberania popular, para 
além do quadro superiormente traçado pela Constituição973. 
O princípio da democracia representativa – a par da democracia directa – 
substancializa o Estado liberal de direito, ao qual subjaz a delegação 
política do poder em representantes “eleitos democraticamente” (entre nós, 
o artigo 2.º, “in fine”, CRGB). Contudo, o exercício desse poder político 
não está referenciado à Constituição974.  
O Estado de Direito assume-se como aquele que se submete ou subordina 
ao direito e, em consequência, a diminuição do poder do Governo e o 
aumento das garantias fundamentais dos cidadãos975. Nele o poder de 

                                                 
971 JJ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa, Anotada. 
Para mais desenvolvimentos vide a anotação ao artigo 2.º, pp 202-212; JORGE MIRANDA e RUI 
MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo I, pp 61-62 
972 CARLOS FRAGA, Subsídios para a independência dos juízes – o caso português, Edições Cosmos, 
Lisboa, 2000, pp 35-36.   
973 No mesmo sentido CARLOS FRAGA, Subsídios para a independência dos juízes, p 36. 
974 A subalternização do exercício dos poderes políticos à Constituição é, entre nós, perceptível, 
nomeadamente, através da fórmula “nos termos da Constituição”. Ora, quando as previsões 
constitucionais não exprimem expressamente esta limitação parece que o legislador constitucional não a 
pretende imprimir?   
975 JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e teoria da Constitucional, Lisboa, Almedina, 1999.  
Anteriormente na formulação de HANS KELSEN, Teoria pura do Direito, pp 312 e ss, 340-341, seguindo 
a lógica da «auto-obrigação do Estado» conceptualiza o Estado de Direito como um pleonasmo, não 
obstante a utilidade da distinção: “Se o Estado é reconhecido como uma ordem jurídica, se todo o Estado 
é um «Estado de Direito», esta expressão representa um pleonasmo. Porém, ela é efectivamente utilizada 
para designar um tipo especial de Estado, a saber, aquele que satisfaz aos requisitos da democracia e da 
segurança jurídica.” (p 340). Mais adiante, p 346, conclui: “Então, a tentativa de legitimar o Estado como 
Estado «de Direito» revela-se inteiramente infrutífera, porque – como já foi acentuado – todo o Estado é 
uma ordem jurídica. Isto, no entanto, não envolve qualquer espécie de juízo de valor político.”  
 



 468

normação obedece a princípios axiológicos presentes na Constituição. 
Nessa obediência se inscreve o respeito pelos direitos fundamentais dos 
cidadãos, sem os quais não há cidadania, nem participação no exercício e 
controlo do poder político.  
Em geral, as Constituições dos Estados de direito democrático estão 
alicerçadas na soberania popular, na busca de uma sociedade democrática e 
republicana. Nisso se resume a diferença entre este modelo de Estado e o 
Estado de Direito, com o qual não se confunde, apesar de nele se integrar. 
A soberania do povo tem como uma das consequências a participação livre 
de todos os cidadãos na vida política do Estado. A nossa Constituição 
consagra essa mesma participação como uma das formas de realização dos 
direitos sociais (constantes do Título II CRGB), uma forma de exercício da 
cidadania. 
As desigualdades sociais e as constantes instabilidades políticas e 
convulsões sociais e a indiferença dos políticos e governantes, aliadas a 
(quase) inexistência do próprio Estado – o que é, em si mesma, 
contraditória?! – desacreditam e desvirtuam a cidadania. 
Consequentemente facilitam a paralelidade das instituições e o crime 
organizado, entre outros.  
 
Em resultado o Direito não consegue cumprir a sua função de regulação de 
conflitos sociais, porquanto surgem grupos ou “instituições” à margem, 
“descomprometidas” com o Direito, que disfuncionalizam o princípio da 
igualdade, criam sentimento de impunidade e descrédito na justiça e o 
recurso pelos indivíduos a meios não instituídos pelo Direito, em virtude 
das garantias estaduais a eles alheias. É um fenómeno típico de exclusão. 
Com isso a nossa democracia, actual democracia, não é sinónima do poder 
do povo, da soberania popular. Ela identifica-se com o governo, a classe 
política, ou a classe económica. A castrense. Ou ainda a conspiração nas 
próprias instituições supostas democráticas. Numa palavra não existe 
Estado de Direito material na Guiné-Bissau, pese embora a sua teorização 
pela Constituição, porquanto os seus pressupostos, na prática, não são 
respeitados.  
Na verdade, as democracias, desde a sua origem, têm a vantagem de 
proporcionar debates, francos e abertos, sobre as ideias e os projectos de 
sociedade. Nelas os cidadãos participam livre e activamente nos debates, 
concebidos como fontes de convicções sociais, económicas políticas, 
culturais e religiosas, entre outras. As assembleias ou parlamentos são 
instituições formais e materiais que adensam os contributos necessários ao 
desenvolvimento social. Esta é uma das essências da democracia e do 
pluralismo político. 
Entre nós, não obstante, nos meios políticos predominam a 
descaracterização destes debates. Um dos motivos da mesma está na 
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qualidade do político. A democracia criou instrumentos que permitem uma 
representação condigna e à altura das exigências intrínsecas aos poderes de 
representação, tal como conferidos pelo povo. Este é o único tributário 
desses mesmos debates. Por outro lado, para a mesma descaracterização 
contribuiu a degradação social, económica, financeira e militar que, 
sistematicamente, sacode o país. A política e a governação são afiançadas 
pela missão ou serviço ao povo e ao país. Disso discorre logicamente que 
nenhuma democracia é autêntica se não assentar nos pilares da 
representação popular976.  
Com o advento do multipartidarismo, um dos avanços do Estado de 
Direito, a alternância política, a liberdade de imprensa e de comunicação, o 
direito de associação e manifestação, são indicadoras reveladoras do 
desenvolvimento de uma cultura democrática nascente. A liberdade de 
expressão, sobretudo estimulada pela mass mídia, presentemente 
concentrada na Internet e no telemóvel, um dos meios de democratização 
da comunicação e da troca de informação entre os cidadãos (sem prejuízo 
de eventuais exageros), contribui, também, para o favorecimento e a 
construção de uma consciência política e social nacional e mundial. Numa 
palavra, ela favorece uma nova cidadania, responsável e participativa977.  
Sugere a modernidade que as formas de controlos políticos e institucionais 
estão a desmoronar-se e a sociedade guineense organiza-se, hoje, em uma 
pluralidade de formas dificilmente enquadráveis em qualquer mecanismo 
estável de dominação estatal. O que não se afigura certa é a consolidação 
da ascendência (permanente) da sociedade civil sobre o Estado, que 
                                                 
976 Os resquicíos dos anos do regime monolítico do partido-Estado (aliado ao domínio dos militares) 
contribuíram para demonstrar que a ingovernabilidade afecta os regimes democráticos, que se presumem 
imunes aos controles da imprensa, da opinião pública e dos partidos políticos e assentam no respeito pelos 
direitos dos cidadãos. Isso revela que a governabilidade não se restaura simplesmente com o exercício 
renovado da democracia participativa ou representativa. Ela pressupõe um contexto de legitimidade 
política que depende tanto da construção de uma ordem democrática estável, quanto da construção de 
instituições estáveis que intermedeiam os interesses privados e sectoriais e o Estado. 
Essas instituições são necessárias à sociedade civil e aos partidos políticos; aos meios de comunicação 
social e às associações profissionais e sindicais; aos grupos de interesses organizados, entre outros, como 
também ao próprio Estado, através da constituição de uma cidadania participativa, motivada, responsável, 
competente e independente. 
Os debates contra as visões políticas ou das elites manipuladoras das consciências, na vã tentativa de 
escamotear, sistematicamente, a realidade, falseando-a para dela se colher os dividendos políticos, 
tornam-se uma necessidade inevitável. As ambições políticas desmedidas, egoístas, ilegítimas devem ser 
desmascaradas na perspectiva do cidadão expressar livremente a sua escolha. Esta é uma tarefa espinhosa 
da sociedade civil, fundamentada na cidadania e nos direitos conexos.  
Nem se diga, por outro lado, que o défice de preparação e de maturidade da classe política, a ambição 
pessoal (rectius sensu, a procura de ganhos pessoais) dos políticos e governantes, a alienação política e 
ideológica em troca de migalhas são condicionantes de uma representação conforme os ditames da Lei 
Fundamental.       
977 Esta com certeza não está incluída na ironia, entre linhas, de FREDERICO BONGALIA e ANDREA 
GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, p 14, a propósito dos que opõem à globalização: “Como 
tantos observadores não deixaram de sublinhar, a globalização é acompanhada de inovações e 
melhoramentos – desde a Internet à diminuição de custos das comunicações e dos transportes – de que 
beneficiam precisamente os movimentos que a ela se opõe por poder tecer redes de contactos e de 
alianças internacionais.” 
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superaria o nosso passado e presente dominado por laivos de autoritarismo 
e instabilidade político-institucional e militar. Mas tal acontecerá se as 
estruturas tradicionais de dominação (poder político do Estado versus poder 
militar) deixassem de ser um facto e a sociedade guineense atingir um 
estádio de maturação e de emancipação, que o permita ocupar o espaço 
deixado pelos antigos mecanismos de “mandjuandadi” política978.  
 
Cabe notar que não obstante ter emergido nas décadas passadas e presente 
projectos modernizados, estes não conseguiram transformar 
definitivamente a sociedade guineense. Mas lançaram sinais evidentes de 
ulteriores reformas. O Estado de Direito democrático, não sendo uma 
realidade, na sua explicitação tradicional, instaura alguns indícios que 
consubstanciam ideias de liberdade, igualdade, justiça, racionalidade 
política, mediante o exercício da democracia representativa. 
Essa modernidade, como se sabe, tem origem e inspiração no liberalismo 
lockeano e parlamentarismo979, como tentativa de limitação do Estado 
patrimonial. Do mesmo modo, entre nós, as reformas políticas (e também 
económicas) que deram ensejo a representação política, segundo modelo 
plural, são de origem neo-liberal. 
A participação e integração no desenvolvimento económico e social 
surgem como equivalente do princípio do Estado social ou da democracia 
económica e social, um apelo à participação activa dos cidadãos que coloca 
acento tónico nas relações entre as três esferas humanas: a economia, a 
política e a sociedade, cujas respostas divergem consoante a visão 
tradicional ou clássica, redutora da política e sociedade à economia, ou a 
visão moderna ou contemporânea, assente no dinamismo e interacção das 
mesmas. O modo de relacionamento entre estas esferas prescreve a forma 
como são encaradas as questões sociais, de forma a reduzir as 
desigualdades entre os cidadãos e entre os Estados na aldeia global. 
Do mesmo modo que os graves problemas que afectam a cidadania devem 
ser atenuados mediante reforço da solidariedade e consciencialização da 
“partilha de riscos comuns”980. Nestes termos, o (alegado) sentimento e o 

                                                 
978 Suscitar-se, aqui, o debate sobre a análise de GUILLAUME PAMBOU TCHIVOUNDA, Essai sur 
l’État africain postcolonial, pp 67 e ss, quanto à aproximação sociológica do tribalismo aos qualificativos: 
primitivo (correspondendo a um fenómeno de solidariedade tradicional) e moderno ou estatal. Neste 
último surpreende o fenómeno político de bipolarização do Estado africano, constituído por classes de 
governantes e de governados. Neste sentido o tribalismo equivale a uma ideologia do poder, herdeira da 
colonização, com características de clientelas de promoção social e administrativa. Aqui o tribalismo 
adquire o significado expresso no texto, para significar “colegas”, uma rede de relações pessoais e de 
grupos detentores de poder político-administrativo.     
979 F. KOJA, “Existait-il une crise du parlementarisme”, in Boletim da Faculdade de Direito, 
Universidade de Coimbra, Vol. LIX, Coimbra, 1983, pp 49-64, faz uma profunda reflexão da relação 
entre os poderes do Estado numa democracia parlamentar.  
980 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 191.  
Nada melhor que o tecido social e económico nacional para exemplificar esta indesmentível verdade. 
Muitos são os factos que confirmam as duras realidades de um país sistematicamente flagelado. Um país 
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carácter egoísta que domina cada um dos indivíduos revelam que a 
solidariedade não é natural. Ela é conquistada através de causas comuns, 
como aquelas, entre outras acabadas de mencionar. O fortalecimento de 
laços de solidariedade e de entreajuda (em virtude das nossas 
vulnerabilidades e fragilidades físicas e institucionais) podem contribuir 
para a manutenção da coesão social e devem fundamentar uma cultura de 
promoção contínua de uma efectiva participação democrática.   
Em suma, a ideia de uma verdadeira cidadania revela-se nos princípios 
democráticos do Estado, porquanto ela pressupõe igualdade na aquisição e 
no exercício efectivo de direitos e deveres na comunidade981. 
 
Numa outra leitura, não menos importante, por fim, da cidadania global 
identificada com o processo de mundialização ou globalização das 
economias nacionais coloca a humanidade perante situações de inclusão e 
de exclusão social982. A ideia da pertença política do indivíduo a um 
determinado Estado tem como consequência imediata da relação do Estado 
e cidadão a protecção deste, por desfrutar do estatuto de cidadania, tal 
como por ele definido quanto ao seu conteúdo, às formas de atribuição e 
aquisição e às condições que determinam a sua perda ou recusa. Dessa 
relação de pertença pode-se retirar a inclusão social dos cidadãos, mesmo 
que numa perspectiva formal, e, por conseguinte o usufruto de direitos, 
incluindo os básicos e inalienáveis.  
Entretanto, este mesmo fenómeno deu origem a um movimento de 
circulação intra e extra território nacional a procura de melhores condições 
de vida, o fenómeno migratório, em que sobressai a emigração. A relação 
dos Estados e emigrantes levanta questões de cidadania e de protecção 
social983, nomeadamente. 

                                                                                                                                               
de muitas desilusões e de poucas esperanças… em que as incertezas são, contraditoriamente, partilhadas 
cada vez que se renovam os acontecimentos, mesmo aqueles que, à partida, são carregados de sinais de 
retrocessos sociais.   
981 Vide ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, p 119. 
982 Um problema intrinsecamente relacionado com o dos direitos políticos, económicos e sociais. 
Algumas ideias, no sentido de políticas de inclusão, constam de STEPHEN HOLMES and CASS R. 
SUNSTEIN, The cost of rights, pp 204-219; JOHN HILLS, Inequality and the State, pp 52-56. Ainda 
deste último, “Inclusion or exclusion? The role of housing subsidies and benefits”, in The London School 
of Economics and Political Science, LSE, Research Online, Urban Studies, nr. 38, 2001, pp 1887-1902. 
983 A indignação e o desabafo da religiosa católica ELIZABETH CARRILLO, “O Sul também existe”, in 
EVANGELIZAR HOJE, p 1, despertam a atenção de todos quanto ao fenómeno hodierno da 
discriminação racial que sacode a humanidade, com todas as suas consequências. Por isso faz sentido 
reproduzir, aqui, as suas palavras: “Na Antiguidade, as segregações davam-se de acordo com a raça. Será 
que hoje existem de acordo com o país de onde somos provenientes? Na Europa, esquece-se com 
frequência que os imigrantes não vão só para o turismo, mas para trabalho e, com este, melhoram a 
economia; porém, muitos são vítimas de grupos organizados que promovem o tráfico humano, através da 
prostituição, da escravidão, da pedofilia, etc. Inconcebíveis crimes contra a humanidade.”  
E continua, finalizando: “Esta desconsideração da dignidade da pessoa humana não recebe a sanção que 
merece. As leis e acções para controlar estes crimes ainda são muito fracas e as atitudes pessoais não 
passam de lamentações e não de vozes fortes e indignadas que castigam estes males que nos impedem de 
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O processo de globalização das economias, no século XX, fez alterar a 
estruturação da economia mundial, deslocando o centro das economias, 
assente nas unidades básicas de produção nacionais, para as corporações 
multinacionais. O mesmo é dizer este processo fez deslocar o centro e o 
processo de decisão para fora dos estados nacionais984. Com ela a 
organização da produção económica não se acha confinada as fronteiras 
nacionais de um Estado. É a ideia da mobilidade que permite a 
deslocalização das empresas985, a afectação de recursos humanos, políticas 
de preços,... sem contar com o próprio capital financeiro.  
Contrastante com tudo isso é a lógica de protecção do Estado fundamentar-
se, na cidadania, como referimos. Esta revela-se numa concreta pertença a 
um Estado e pressupõe “um estatuto comum a um grupo de indivíduos, que 
os une e os igualiza perante o Estado e o seu Direito986. Logo, a existência 
de cidadãos de segunda seria nesta perspectiva uma contradição de termos, 
já que a cidadania é o contrário de qualquer hierarquização a nível político, 
social e jurídico entre os indivíduos.”987 
Segundo ISABEL ESTRADA CARVALHAIS988 “a cidadania é ainda 
socialmente consequente, ou seja garante ao(s) cidadão(s) o usufruto das 
regalias próprias de um Estado justo na criação e distribuição de bem-
estar.” Se se trata de uma verdade, o mesmo se diga em relação a uma 
categoria de indivíduos, excluídos da cidadania, os não cidadãos989. Para 
estes a “cidadania não só não se lhes aplica, como não é socialmente 
consequente, pois não obstante o acesso a direitos sociais e económicos 

                                                                                                                                               
sonhar com um mundo de paz e igualdade, onde o Sul, o Norte, o Este, o Oeste, todos os cantos do 
mundo gozam os mesmos direitos e bens…” 
984 Na mesma linha vide ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, 
115. Também CARLOS ZORRINHO, “O regresso do socialismo”, p 26, quando afirma: “O 
neoliberalismo é a única narrativa totalizante que explica e manipula o derrocar das fronteiras e a 
proliferação de redes e de negócios globais incontroláveis à escala nacional.” 
985 Uma das razões que podem estar na sua base é “(…), un coût élevé du travail et/ou des prélèvements 
pour la sécurité sociale…”, conforme ULRICH WALWEI, «Niveau de l’emploi et sécurité sociale : 
paradoxes de la globalisation», in Revue Internationale de Sécurité Sociale, Association International de 
la Sécurité Sociale, Vol. 54, n.º 1, Jan-Mars, 2010, p 22. 
Noutra perspectiva de relação entre os encargos sociais e custos da mão de obra vide ALAIN EUZÉBY, 
“Charges sociales et coût de la main-d’oeuvre dans les pays de la Communauté Economique 
Européenne”, in Revue Belge de la Sécurité Sociale, Annee XXVII, n.º 3, Mars 1985, pp 153-161. 
986 Entre nós esta ideia encontra eco no artigo 24.º CRGB: “Todos os cidadãos são iguais perante a lei, 
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, nível 
social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica” e coloca o indivíduo perante o 
mundo em geral e perante os seus próprios direitos fundamentais. 
987 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, 118. 
988 Os desafios da cidadania no pós-nacional, 119. 
989 Esta categoria de cidadãos abarca uma universalidade subjectiva composta por minorias étnicas, 
residentes permanente, estrangeiros legais e ilegais, trabalhadores temporários imigrantes, imigrantes 
permanentes, estudantes estrangeiros, refugiados e exilados políticos, entre outras.  
Sobre o assunto, vide entre outros, ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no 
pós-nacional, p 120; JÜRGEN HABERMAS, Between naturalism and religion, pp 16-17, 269, 291-303; 
ainda do mesmo autor “Lutas pelo reconhecimento no Estado democrático constitucional”, pp 125-164; 
GUNNAR MYRDAL, Value in social theory, pp 165-197; JOHN REX, Multiculturalism and political 
integration in the modern nation state.  



 473

básicos..., a sua aplicação e alcance sofre ainda muitos constrangimentos 
que contrastam com os cenários optimistas propagandeados pelos 
governos... cidadania revela-se como profundamente endógena e 
segregacionista para os não cidadãos, sendo por isso um estatuto que 
consagra a universalidade de princípios mas dentro da paroquialidade que 
abarca alguns.”990 
Deste ponto de vista, os não cidadãos – sobretudo os emigrantes ilegais e 
trabalhadores ilegais ou clandestinos – sentem muita dificuldade para lutar 
contra a exploração e desigualdade de condições de exercício de direitos. 
Mesmos nos Estados democráticos e livres o privilégio dos emigrantes 
viverem como cidadãos é raro, fazendo-se sentir, principalmente, no gozo 
do estatuto legal e da personalidade jurídica. Isso é um retrato da 
contradição entre a lógica universal dos direitos humanos e a cidadania. 
Consequência deste facto está na exclusão de acesso aos direitos políticos 
que garantam uma efectiva participação na esfera pública das decisões 
democráticas na sociedade de acolhimento, não obstante nele permanece e 
contribui com a sua força física ou capacidade intelectual. 
 
Enfim, não obstante tudo quanto se disse, o paradigma e legalidade 
tradicionais, próprios das sociedades tradicionais, sobretudo, africanas, 
assentes na ideia da tribo ou etnia, são considerados mais próximos da ideia 
da cidadania e do seu conteúdo – contrariamente aos restantes paradigmas 
e correspondentes legalidades (sem embargo de apresentarem diferenças 
substanciais), apesar de muito conotados com o Estado de direito, limitam a 
dignidade da pessoa humana e a democracia991.  
 
 
Secção II. Perspectiva constitucional e legal 
 
A importância que reveste a protecção social em geral faz dela uma matéria 
com dignidade constitucional e legal. No primeiro plano, normalmente, 
estabelecem-se os seus objectivos, fins, o grupo alvo, as instituições e os 
instrumentos financeiros que permitirão a sua concretização. Neste plano se 
dá a configuração formal do direito social e proceder-se-à ou não a 
densificação das suas normas.  
Consoante a configuração constitucional, no segundo plano, o 
desenvolvimento desse direito social, com ou sem ampla margem de 

                                                 
990 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-nacional, p 120. 
991 Na sua análise, a partir das características típicas das sociedades tradicionais, ANTÓNIO LEAL DA 
COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de partido único”, p 87, apresenta as seguintes 
conclusões: “De tudo isto parece poder concluir-se a existência de uma certa base democrática nas formas 
de governo das sociedades tribais, base essa que, dadas as diferenças de condicionalismo em relação à 
nossa sociedade, vinha naturalmente a concretizar-se em instituições e mecanismos inteiramente diversos 
dos que vemos à nossa volta.” 
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discricionariedade do legislador ordinário, será uma realidade. Este plano 
tem a vantagem de materializar as grandes opções do legislador 
constitucional. 
 
A adesão a um determinado tipo de Estado fundamenta a opção do 
legislador constitucional, independentemente das consequências práticas 
que dela deriva no plano infra-constitucional. Naquele plano, o discurso 
político basta-se tão-só com a mera consagração formal. Diferentemente 
deste plano, o das realizações, no qual são atendíveis as conquistas. A 
formalização constitucional projecta a sua concretização materialmente no 
plano imediatamente inferior e a sua operacionalização quer administrativa, 
quer judicialmente. 
As fontes de direito da protecção social, como são as de outros ramos de 
direito, permitem captar a relação do Estado e entidade públicas, de um 
lado, e os seus cidadãos, de outro, em matéria das prestações sociais, 
passíveis ou não de exigência judicial. De entre essas fontes, pela 
hierarquia, a Constituição e as leis ordinárias em sua materialização. 
 
A abordagem desta temática remete-nos para a época anterior à 
independência do país. A primeira manifestação de preocupações políticas 
quanto às considerações de índole social consta de diplomas legais992, sem 
embargo da pouca importância e o relativo reconhecimento da potência 
colonizadora quanto aos interesses do povo colonizado, em matéria da sua 
instrução, educação, saúde, emprego, participação nas responsabilidades, 
enfim a sua dignidade como ser igual, com direito à protecção social nas 
situações de carência. Sem embargo do primórdio do constitucionalismo 
guineense ser contemporâneo do reconhecimento da concreta realidade 
económica e social nacional e com ela a preocupação singular com alguns 
estratos populacionais. Nessa linha o surgimento de normas constitucionais 
programáticas ou perceptivas que consagram as questões sociais. Estas 
fundamentam a lógica que subordina as normas do direito social. 
A evolução do nosso constitucionalismo permitiu deslindar as 
preocupações sociais sob as seguintes formas: de determinações de fins do 
Estado ou normas programáticas genéricas, cuja vigência está 
politicamente condicionada, ou, ao invés, direitos individuais e sociais a se 
mesmos, integrados no núcleo mais amplo dos direitos e garantias 
fundamentais. 

                                                 
992 Vide, entre outros, os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 86, de 15 de Novembro de 1922, que cria a 
Caixa de Aposentações e Pensões para as Famílias dos Funcionários Públicos da Província da Guiné e 
estabelece o seu Regulamento; a Portaria n.º 600, de 25 de Junho de 1954, publicada no BOG nº 25, cujas 
algumas disposições foram alteradas pela Portaria n.º 1031, de 9 de Agosto de 1958, publicada em 1.º 
Suplemento ao BOG n.º 36 e pela Portaria n.º 1050, de 6 de Dezembro de 1958, que aprovada algumas 
disposições do Regulamento.  
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Parece resultar das nossas experiências Constitucionais a configuração de 
um sistema aberto de normas e princípios sociais, o direito social, em 
permanente concretização em interacção com as normas jurídicas de outros 
ramos de direito, nomeadamente o direito da família e o direito laboral. 
A revolução do direito social pátrio constitui uma conquista da 
independência política, na qual se inscreve o início do constitucionalismo 
guineense. Nesta linha se deverá apreender o direito social constitucional, 
cujos normativos, presentes no texto formal da Lei Fundamental, são 
absorvidos pelas legislações ordinárias. Estas a interpretam 
sistematicamente e, nessa medida, são consideradas decisivas na captação 
da real intenção do legislador constitucional. Assim, uma primeira 
conclusão, em matéria de direito social, se impõe: não obstante o 
significativo avanço que, presentemente se regista, os constituintes não 
tiveram a devida preocupação de eleger o indivíduo e a sociedade (Título 
II) como precedentes ao Estado, cuja consagração e regulação é anterior 
(Título I), sem embargo de se encontrar alguma articulação destes modelos 
no tratamento das políticas sociais públicas (especificamente os artigos 5.º, 
15.º a 17.º CRGB, inseridos no Título I). 
Em geral, as questões sociais e a procura de um qualitativo engajamento do 
Estado e entidades similares perante as aspirações a uma vida condigna dos 
guineenses, sobretudo de determinadas falanges populacionais, 
apresentam-se de conteúdo e alcances diferentes, na procura de uma 
resposta (universal) para as carências sociais, como se depreendem 
sobretudo dos dispostos, nomeadamente nos artigos 5.º, 26.º e 46.º da Lei 
Fundamental. Em todos eles parece evidente o apelo à consciência 
individual e colectiva993 perante as dificuldades sociais e económicas e os 
gritos de angústia e de sofrimento que grassam o país. Se é assim, 
questiona-se em que medida e quais os dispositivos criados para o efeito? 
 
Numa leitura evolutiva pode-se afirmar que as questões sociais foram 
tratadas e mereceram respostas diferentes de acordo com o tipo de 
relacionamento da política com a economia e com a sociedade. Ou seja, em 
cada uma das manifestações do poder político relativamente a estas 
mesmas questões manifestam-se as características específicas dos 
paradigmas e legalidades em que se traduziu e traduz o Estado da Guiné-
Bissau.   

                                                 
993 Evidentemente as nossas sociedades são compostas de indivíduos que integram colectividades. Eles 
trazem consigo os seus interesses que não se confundem com os destas. Na sua análise sobre a economia 
plural, RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 140-144, alerta para estes factos. Ele escreve a propósito: 
“Existe uma racionalidade individual e uma racionalidade colectiva, interdependente, mas irredutível uma 
à outra. Uma refere-se aos interesses individuais; a outra ao interesse geral. Esta tem a seu cargo os bens 
colectivos (o farol, a barragem, as infra-estruturas), a utilidade social (a saúde, a educação) e os direitos 
fundamentais dos indivíduos (liberdade, segurança, igualdade perante a lei e no acesso aos bens comuns). 
Cada um destes campos define-se, pois, pelas suas funções.” 
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Nestas linhas se inscrevem as soluções políticas para fazer face a tais 
situações. Depois de anos de centralismo político e económico, as décadas 
de oitenta e noventa, foram férteis em reformas do Estado, respectivamente 
a política de liberalização económica e a (tentativa da) democratização da 
sociedade, duas realidades que traduzem a complementaridade entre o 
mercado e a política994 (contrariamente à autonomia ou auto-regulação 
advogada pelo clássicos), sugerem, na actualidade, uma actuação do poder 
político capaz de criar as condições necessárias a atingir o bem-estar social 
das populações, por via do modelo de descentralização político-
administrativa (o municipalismo) e da democracia participativa, na sua 
vertente política e económica, estabelecendo a co-responsabilidade entre a 
sociedade e o Estado na formulação das políticas, sua execução e controlo, 
através de mecanismos de participação nacional e comunitária de base 
local.  
 
A adopção de um (novo) modelo de desenvolvimento, gorados que foram 
os programas de estabilização económica e de ajustamento estrutural995, 
tendo como premissa a reformulação/reestruturação ou a 
regulação/regulamentação dos diferentes sectores de vida e actividade 
económica do país, fica consubstanciada num instrumento de intervenção 
do Governo, denominado Documento de Estratégias Nacional de Redução 

                                                 
994 JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 27, refere a sua experiência: “(…), 
tentei forjar uma política e uma filosofia económicas que encarassem a relação entre o Estado e os 
mercados, sob uma perspectiva de complementaridade, de parceria, e reconhecessem que, apesar de os 
mercados estarem no centro da economia, o Estado também tinha um papel importante a desempenhar, 
ainda que limitado. Eu tinha estudado as deficiências dos mercados e do Estado, e não era ingénuo ao 
ponto de pensar que este conseguia suprir todas as falhas dos mercados. Nem ao ponto de acreditar que os 
mercados só por si resolviam todos os problemas da sociedade. A desigualdade, o desemprego, a poluição 
eram problemas em cuja solução o Estado tinha um papel importante a desempenhar.”  
Reflectindo sobre as estratégias alternativas ao Consenso de Washington escreve o autor e obra citada, pp 
132-133: “Estas alternativas recorrem aos mercados, mas reservaram também um papel importante ao 
Estado. Reconheceram a relevância das reformas, mas num ritmo controlado e sem queimar etapas. 
Compreenderam que a mudança não era apenas uma questão económica, mas que se integrava numa 
evolução mais ampla da sociedade. Reconheceram que, para vencer a longo prazo, as reformas tinham de 
contar com um largo apoio, e os benefícios tinham de ser distribuídos por todos.” 
Vide ainda a p 277, do mesmo autor e obra. 
Aludindo à experiência democrática ocidental PAULO PEDROSO, Prefácio á edição portuguesa da obra 
de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal – O homem é joguete ou actor da história?, Tradução de Manuela 
Torres, Terramar, Actualidades, Abril de 2002, p 8, escreve: “A história do sistema político democrático 
ocidental é a da relação de compatibilização entre economia de mercado e de Estado regulador, corrector 
e produtor de serviços não garantidos nesse mercado.” 
995 No período que se seguiu imediatamente o processo de liberalização económica foram estabelecidos 
programas económicos de médio prazo, no intuito de um reequilíbrio macroeconómico. Assim o PAE, na 
sequência do PEE, no quadro de apoio e financiamento do BM e FMI. O objectivo de transformar a 
economia estava subjacente nas estratégias de liberalização do comércio em geral, no fim do controlo 
administrativo de preços, salvo de alguns bens, na eliminação do monopólio estatal do comércio, na 
redução dos impostos e na modernização do sistema bancário.  
Vide a análise BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e financeira, Estudos 
Económicos e Estatísticos, 1987-1991, Bissau, Fevereiro de 1992, pp 2-9. 
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da Pobreza, vulgarmente conhecido pela sua sigla DENARP996, cujo Plano 
de Acção foi concebido para o triénio 2005-2007.  
Este documento concentra as principais estratégias de redução da 
pobreza997-998, assentes em quatro vectores principais: o aceleramento do 
crescimento económico; a melhoria e o desenvolvimento das infra-
estruturas, visando o nível de prestação de serviços sociais de base, 
sobretudo aos mais carenciados; a promoção da igualdade entre os géneros 
e a promoção do desenvolvimento institucional, alicerçada numa ampla e 
participada governação. 
Contudo, à partida a materialização desses objectivos fica comprometida, 
em particular, pelas extremas e agudas crises financeiras ou de liquidez 
(“cada vez mais próximas de insolvência”999), derivada de uma finanças 
públicas desregrada e incapaz de satisfazer as despesas ordinárias, 

                                                 
996 Surge na sequência da proposta da CNUCED intitulada Abordagem alternativa para melhorar 
estratégias de redução da pobreza nos países menos avançados conhecida por DERP – Documentos de 
Estratégia para a Redução da Pobreza. O Relatório (2002), desta organização, sublinha: “Tal como os 
velhos programas de ajustamento, os novos DERP continuam a dar prioridade à estabilização a curto 
prazo, em detrimento do desenvolvimento a longo prazo, aplicando limites de crédito rigorosos e políticas 
orçamentais restritivas. Continuam a alargar e aprofundar as antigas reformas estruturais, julgando que 
uma economia em que quatro em cada cinco pessoas vivem com 1 dólar por dia se comportará como um 
mercado perfeitamente competitivo e que as actividades económicas surgirão automaticamente, se o 
governo sair do caminho e o “mercado” nacional se abrir ao resto do mundo.” (p 2)  
Não se pense que esta colagem seja inocente. Como se sabe, não obstante a relativa independência de 
opções políticas dos Estados, estes não podem desvincular-se das grandes opções estabelecidas pelo BM e 
FMI. Mais do que isso o documento de estratégia nacional carece de aprovação destas organizações 
internacionais. Estamos perante um dilema próprio da carência de ajuda económica ou de dependência da 
redução ou perdão da dívida.  
997 Segundo indicadores constantes do (Projecto de) MEMORANDO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS E 
FINANCEIRAS PARA 2005, “o PIB per capita, que diminuiu de cerca de 25 por cento desde o início da 
década de 90, é estimado em cerca de 200 US$ e o país encontra-se entre os dez últimos no Índice de 
Desenvolvimento Humano. Mais de dois terços da população de aproximadamente 1.3 milhões de 
habitantes vivem abaixo da linha de pobreza.” (p 1). 
Na verdade, o país está integrado no agregado de desenvolvimento humano baixo e ocupa os últimos 
lugares (173 na lista de 177) da grelha dos países. No ano de 1991, o Governo criou o Conselho Nacional 
para a Eliminação do Analfabetismo, sob tutela e presidência do Ministro da Educação. Cfr. o Decreto n.º 
6/1991, BO n.º 20, de 20 de Maio.  
Os dados estatísticos sobre o desenvolvimento humano são disponíveis, entre outros, no Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2006, e GUINÉ-BISSAU, O desafio da restauração da disciplina 
orçamentária. Uma revisão das despesas públicas, 2004, pp 4 e ss. Neste se apresenta indicadores 
alarmantes, tais como: esperança de vida (48.8 anos); taxa de pobreza (88%); analfabetismo (77.5%); PIB 
per capita (722 US$); população rural (77.5 %); …  
Tendo em conta que os recursos humanos são “ao mesmo tempo o meio e objectivo de uma determinada 
estratégia de desenvolvimento, torna-se necessário priorizar a sua valorização. É necessário igualmente 
estabelecer os parâmetros que permitam a conjugação de vários esforços capazes de aumentar as 
capacidades técnicas dos RHs nacionais.” Esta afirmação, bem como a prioridade na sua gestão, encontra-
se em CARLOS LOPES, “Diagnóstico e Estratégia…”, pp 242-243.   
998 Esta primordial tarefa do Estado não pode ser conseguida, de forma satisfatória, sem se empreender 
esforços no sentido de uma ampliação das possibilidades do emprego. Segundo ADRIAN SEINFIELD, 
“The necessity for full employment”, pp 62-63, considera o pleno emprego uma condição vital a 
realização de outros objectivos, incluindo a redução da pobreza e desigualdades sociais.  
999 Na expressão de ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de desenvolvimento 
rural na África ao Sul do Saara”, 163.  



 478

mormente com o pessoal da Função Pública1000. Estes factos revelam que o 
país vive para além das suas capacidades de gerar receitas para a satisfação 
das necessidades colectivas em geral e das mais carenciadas1001. Logo, o 
fenómeno da solidariedade das instituições públicas nacionais, maxime do 
Estado, para responder as exigências hodiernas de uma vida melhor e 
condigna dos guineenses, é uma miragem. Tal solidariedade tem sido 
encontrada nas relações do Estado guineense com outros Estados e 
organizações internacionais, que disponibilizam verbas (necessárias) à 
concretização das estratégias constantes desse Documento, concebido em 
colaboração com os parceiros de desenvolvimento.  
 
Na mesma linha de preocupação deve ser encarada a nossa participação nas 
organizações regional e continental de índole política e/ou económica, 
como a União (Económica e) Monetária Oeste Africana, U(E)MOA, 
mediante o Pacto; a Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental, CEDEAO; e a União Africana, UA, cujo mecanismo de combate 
ao subdesenvolvimento económico e social assenta, sobretudo, na Nova 
Parceria para o Desenvolvimento da África, NEPAD, sem esquecer a 
parceria privilegiada ACP/UE, a Convenção de Lomé1002, nas suas 

                                                 
1000 Foi assim durante muito tempo… A situação está retratada nestes termos: “Com uma considerável 
assistência financeira dos outros membros da UEMOA e dos doadores, a maioria dos salários do sector 
público foi paga, embora com atrasos.” (p 2) “As despesas necessárias para permitir um funcionamento 
básico do governo excedem de longe os nossos recursos, reflectindo também a elevada porção das 
receitas (cerca de 70 por cento) destinadas para o pagamento dos salários.” (p3), in (Projecto de) 
MEMORANDO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS E FINANCEIRAS PARA 2005.  
Esta situação arrasta-se há muito tempo… como se pode confirmar pelo BANCO CENTRAL DA 
GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e financeira, pp 6-7: “Em 1990 o desenvolvimento das finanças 
públicas permitiu atingir os plafonds de receitas e despesas programas para esse ano. Assim, as receitas 
de compensação de pescas e das exportações adiadas de 1989, contribuíram eficazmente para uma 
posição muito favorável do Governo, acusando um incremento das receitas de 13.6 por cento do PIB em 
1987 para 18.6 por cento do PIB em 1990. No entanto, no ano de 1991, enquanto as receitas diminuíram 
em termos do PIB (3.8 p. p.), as despesas tiveram um incremento de 1.3 p. p. do PIB o que originou o 
défice do Tesouro na base de compromissos, equivalente a 0.4 por cento do PIB. Este défice, incluindo os 
juros da dívida externa atingiria 4.4 por cento do PIB.”  
1001 Elucidativas são as transcrições que se seguem: “Consequentemente, as despesas não relacionadas 
com os salários, incluindo os sectores sociais, tiveram que sofrer cortes adicionais, situando-se em níveis 
muito inferiores às necessidades mínimas...” (p3) e “Em resultado das elevadas despesas com o pessoal, 
existe pouco espaço para as políticas sociais...” (p 8), in (Projecto de) MEMORANDO DE POLÍTICAS 
ECONÓMICAS E FINANCEIRAS PARA 2005.  
1002 Esta antecedida pelos Acordos de Yaoundé (I, de 1963-1969 e II, de 1969-1975), praticamente 
limitados aos ex-domínios coloniais franceses, que ascenderam à independência, foi substituída, no ano 
2000, pelo Acordo de Cotonou, assinado na cidade do mesmo nome, a 23 de Junho. Esta regulamenta a 
relação de cooperação comercial Norte/Sul (entenda-se UE/ACP) até o ano de 2020. A sua principal 
inovação está na eleição dos aspectos políticos como fundamento da mesma.   
Nas palavras de SAMIR AMIN, Préface, p 15, ao criticar a relação entre as duas partes, escreve que: «La 
convention de Cotonou entérine ce choix, imposant aux ACP la libéralisation version OMC… Les choix 
faits par les partenaires de ce Nord/Sul particulier n’ouvrent aucun avenir acceptable pour les peuples des 
ACP, mais seulement davantage de «marginalisation» (dont certains partenaires du Nord n’ont au 
demeurant aucun curé).» E conclui «Bien entendu on entendra dire à cette endroit que les gouvernements 
des ACP eux-mêmes ont rallié le camp du néolibéralisme mondialisé et signé les accords en question 
(Cotonou, OMC, PAS etc.).»  
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diferentes abordagens e mecanismos de cooperação. Uma nova concepção 
das estratégias de desenvolvimento goradas que foram as expectativas dos 
programas de ajustamentos estruturais, criados e financiados, em quase 
todos os países africanos, pelo Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional1003.  
 
A adesão aos valores neoliberais frustra, na verdade, validade da concepção 
do quadro constitucional e legal como únicas referências das questões 

                                                                                                                                               
A Convenção de Lomé foi assinada em 1975 entre a então CEE e o conjunto de 46 países de ACP (Grupo 
instituído pelo Acordo de Georgetown). Até à presente esta Convenção foi objecto de quatro 
aperfeiçoamentos correspondentes a denominação Lomé I, Lomé II, Lomé III e Lomé IV. 
A Convenção de Lomé I criou as bases de garantia da liberdade de acesso preferencial dos produtos ACP 
ao mercado comunitário europeu; assegurou a estabilidade das receitas de exportação de alguns produtos-
base, protegendo-as contra as flutuações de preços no mercado internacional, Stabex; institucionalizou a 
cooperação industrial e financeira e a criação de instituições comum de gestão de acordos de cooperação. 
A Convenção de Lomé II na linha da anterior, assinada por 58 países ACP, aprofundou os acordos 
estabelecidos na anterior e estabeleceu, por outro lado, a cooperação mineira e energética, Sysmin. 
Igualmente no domínio das pescas. Ela privilegiou o desenvolvimento autocentrado e o apoio às políticas 
sectoriais. 
A abordagem política e institucionalizada dos direitos humanos, no quadro dessa mesma cooperação, foi 
tentada com a Convenção de Lomé III, de 1985, sem sucesso em virtude do posicionamento dos países 
ACP quanto à questão de soberania e de igualdade das Partes. A questão principal residia (no respeito 
pelos) nos direitos humanos. 
Este tipo de abordagem ficou facilitado com o fim da guerra fria. A consideração dos direitos humanos, 
do processo de democratização da sociedade e o Estado de Direito são, entre outros, os pilares presentes 
na Convenção Lomé IV. 
Em virtude da regra da não-discriminação, no actual cenário regulamentar da OMC, impõe-se a 
redefinição desses acordos comerciais preferenciais, para o efeito de nivelamento com outros assinados 
envolvendo países ou conjunto de países menos desenvolvidos. Para além disso, a sua manutenção deverá 
ser assegurada pelo princípio da reciprocidade num ambiente comercial fortemente dominado pela 
assimetria entre as partes, com substancial vantagem para o conjunto das economias europeias.  
O Acordo de Cotonou, de 2000, marca o início da substituição do regime comercial preferencial pelo 
regime de preferência recíproca, como manda o artigo XXIV do GATT. A eliminação de direitos 
aduaneiros no comércio da EU dirigido à ACP pode ter um impacte negativo: a redução das receitas 
relativas à soberania nas fronteiras. Em cada caso em concreto, o impacte depende da participação dos 
direitos aduaneiros nos recursos do orçamento público de cada um dos países deste grupo. Isso poderá 
prenunciar o agravamento da dependência do bloco comercial ACP.    
Existe uma extensão bibliografia sobre o assunto. Cfr. entre outros, em matéria de direito institucional, 
P.S.F.R. MATHIJSEN, Introdução ao Direito Comunitário, pp 397-402; EDUARDO PAZ FERREIRA, 
Valores e interesses, pp 395 e ss; LIONEL FONTAGNÉ, DAVID LABORDE & CRISTINA 
MITARITONNA, “Accords de partenariat économique: L’impact de la libéralisation commerciale”, in 
LA LETTRE DU CEPII, n.º 276. 
Na perspectiva de NICOLAS NGBOHOU, Le Franc CFA et l’Euro contre l’Afrique, p 24: 
“L’extraversion des économies post-coloniales africaines est facilité, entretenue et perpétuée par la 
convention de Yaoundé (de 1963 et de 1969) que la Communauté Economique Européenne a jugé 
indispensable de signer avec ses partenaires économiques africaines aux fins d’assurer la sécurité de son 
approvisionnement en matières premières agricoles, minérales, minières et énergétiques.” 
Vide ainda noutra perspectiva DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, complicité du Nord, 
passim.  
1003 À partida, estas organizações internacionais configuram, no seu conjunto, um sistema de 
solidariedade internacional, tendo, igualmente, a função de supervisão das finanças públicas e de 
promoção da reconstrução e do desenvolvimento, através de financiamento e programa de apoio das 
economias capitalistas, como forma de fazer face ao modelo económico assente no lucro, carecendo, 
desde logo, de mercado para escoamento de bens e serviços. No entanto, com o fim das principais 
economias do bloco socialista, elas estão ao serviço dos ideais neoliberais das economias capitalistas no 
processo de imposição da globalização das economias nacionais. 
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sociais. Nos nossos dias, a internacionalização das economias nacionais 
pulverizou os centros de decisão, quer política, quer económica. E, assim, o 
surgimento de outros centros de criação normativa ao lado dos tradicionais 
pertencentes aos Estados soberanos1004. Disso discorre que se trata da 
procura de formas alternativas não tradicionais, como aquelas, hoje, 
sistematicamente recorridas, os acordos e as convenções entre as partes ou 
Estados1005.  
Estas fontes não tradicionais – semelhantemente com as sociedades 
tradicionais –, podem ser consideradas uma forma de reformulação e de 
limitação da soberania estadual, em virtude de reflectirem uma visão 
globalizada da vontade contratual dos Estados. Com efeito, as diferentes 
normas que os vinculam constituem apanágio dos  organismos ou centros 
de acordos ou de cooperação multilateral ou bilateral. 
Nessa base se inscreve o enfraquecimento do direito nacional e em 
consequência o robustecimento do direito infra estadual (acordo e 
convenções colectiva de trabalho) e supra estatal (convenções e acordos 
dos organismos internacionais e blocos económicos). Assim, coexistem 
dois espaços legítimos com poderes de normação, o que transmite um 
carácter de flexibilidade das normas.  
Com esse processo, as fontes de Direito tendem a deslocar-se, 
progressivamente, para ordenamentos que criam e recriam suas regras 
conforme as circunstâncias. Temos, aqui, desde a convergência de vontades 
entre empresas ou particulares de diferentes países, até normas que 
vinculam os próprios Estados, como aquelas que são emanações de 
organismos regionais, em especial a CEDEAO e a UEMOA. 
O enfraquecimento do Direito nacional, no pólo oposto, dá-se em 
simultâneo com o fortalecimento da actividade legislativa na esfera infra-
estadual (convenções e acordos colectivos de trabalho) e no contexto supra-
estatal (organismos internacionais e regionais e blocos económicos). Estas 
alterações no poder de normação são uma demonstração inédita de 
pluralismo jurídico, consubstanciada na deslocalização da produção de 
juridicidade dos foros legislativos para os meios tecnocráticos, não 
democráticos.  
 

                                                 
1004 Para uma leitura da produção normativa centrada nos Estados, centralizados ou descentralizados – o 
problema da validade espacial das normas não obstante a unidade ou pluralidade de instâncias de 
normação e respectivos órgãos –, diferentes das normas produzidas nas relações entre os Estados e 
reguladoras das suas condutas, vide, entre outros, HANS KELSEN, Teoria pura do Direito, pp 341-344; 
349 e ss. 
1005 Para além do plano ou acordo bilateral existem acordos no plano da integração das economias. O 
problema da coordenação dos sistemas nacionais de Segurança Social tem em vista facilitar o tratamento 
dos estrangeiros que labutam longe das suas terras de origem. Um exemplo nesta matéria é a Convenção 
europeia de 9 de Julho de 1956 sobre a segurança social dos trabalhadores das empresas de transportes 
internacionais ou ainda as Convenções que definem o estatuto do Pessoal das instituições internacionais.  
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Terminada a introdução, nesta matéria, segue-se uma abordagem livre de 
qualquer exegese, que se afigure (próximo) de um discurso despiciendo, tal 
a necessidade de problematização das soluções legais em geral vis-à-vis à 
realidade concreta, objecto de estudo, sem embargo das influências 
históricas e das opções de direito positivo e do objectivo primordial que 
comanda este trabalho, como inicialmente traçado.   
                                                                                                                                            
Como se sabe, o país conheceu, até a presente, cinco experiências 
constitucionais, marcadas por particulares acontecimentos e (algumas) 
vicissitudes que atravessaram os seus processos de formação e 
desenvolvimento. Apesar de tudo apenas duas delas entraram 
efectivamente em vigor, após o cumprimento das formalidades legais. São 
as Constituição da República da Guiné-Bissau de 1973 e a de 1984, em 
vigor, ressalvadas as sucessivas alterações. Malograda a oportunidade de 
efectivamente vigorar, após cumpridas todas as formalidades legais, em 
virtude da ruptura constitucional operada pelo golpe de Estado de 14 de 
Novembro de 1980, a Constituição de 1980 viu frustrada a sua vigência. De 
igual modo a Constituição de 20011006, aprovada, mas vetada pelo então-
Presidente da República, mas superada por maioria qualificada de votos 
dos deputados. Mesmo a coberto de um ‘blindagem constitucional’ não 
mereceu promulgação presidencial carecendo, assim, de efectividade na 
ordem jurídica nacional.  
Essas vicissitudes nunca influenciaram o estampamento das visões políticas 
sociais nas nossas Constituições, como indicam as referências relativas às 
questões sociais. De um modo geral, o comando constitucional impregnado 
no artigo 11.º, n.º 2, CRGB. Nele está incorporado uma visão social que 
comanda os poderes públicos no concernente ao desenvolvimento integral 
do homem guineense, não condicionado a nenhum tipo de sujeição que o 
leva a degradar pessoal e socialmente.  
A nível constitucional, no presente, tal como no passado, o discurso 
político, no plano social, está construído permanentemente sob este 
dispositivo constitucional. Nele estão cimentadas as estratégias de luta 
contra fome, miséria, doenças, ignorância e outras situações de indignidade 
humana. Igualmente, nele, se encontram as bases para a participação nos 
frutos da civilização, na valorização activa das qualidades humanas e na 
solidariedade individual e colectiva.  

                                                 
1006 No alinhamento deste trabalho a análise deste ponto estava enquadrado na evolução da experiências 
constitucional . Entretanto, todas as vicissitudes (deposição do então Presidente Kumba Ialá, demissão do 
Governo e dissolução da ANP, fim da legislatura, realização de eleições legislativas e presidenciais,…) 
concorrem e aconselham o seu abandono. Isto é não se cuida da análise desta Constituição, não 
promulgada pelo então Presidente da República. Lembre-se que foram manifestadas, publicamente, a 
intenção de uma (eventual) retoma do mesmo projecto/proposta de lei constitucional, ressalvadas as 
possíveis alterações.  
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Assim dito, essas questões sociais podem ser sintetizadas na problemática 
da concessão de direitos e direitos de troca, um assunto transversal a 
dimensão individual e a dimensão colectiva. Ambas são importantes, mas a 
segunda revela-se de suma importância porque mais directamente 
relacionada com as estratégias de políticas sociais a adoptar a partir desse 
dispositivo constitucional. Como se disse supra as diferentes formas em 
que se podem traduzir a indignidade humana influenciam negativamente a 
aquisição de direitos, sobretudo quando referenciada a mercado 
concorrencial.   
Ora, isso indicia o problema da consciencialização destas questões, sendo 
próprio do homem e dos grupos sociais, é atravessado e fortemente 
influenciado, pelas épocas, civilizações e filosofia política, económica e 
social. Elas são universais e presentes em cada momento, 
independentemente das latitudes que limitam, espacialmente, o homem, em 
particular. 
As inspirações e correntes de pensamento ligadas aos direitos do homem 
desenvolverem-se e, na actualidade, a abordagem deste tema tem no seu 
âmago os direitos económicos, sociais e culturais, uma conquista que ainda 
aguarda concretização em várias experiências nacionais, não obstante a 
projecção que encontra a nível do sistema internacional de protecção dos 
direitos do homem. 
A necessidade de conferir garantias aos direitos do homem levou a sua 
positivação em instrumentos próprios, com duplo propósito: o da limitação 
da actuação do Estado e o de servir de parâmetro fundamental da ordem 
jurídica, sem esquecer a sua projecção interna e internacional.  
A modernidade está orientada, hoje, num processo de reforço da pujança 
normativa dos direitos do homem. Não obstante, a sua intensidade e 
amplitude são condicionadas pelo estádio de desenvolvimento dos povos e 
de cada povo em particular. Nessa luta a solidariedade internacional é um 
instrumento que procura esbater as graves consequências resultantes da má 
distribuição das riquezas naturais, a sua desigual repartição e a restrição do 
acesso ao progresso técnico e tecnológico. Mas, nem por isso a acção 
solidária internacional é suficiente para aniquilar este flagelo mundial, as 
condições sub-humanas em que vivem uma parte considerável do planeta. 
A constitucionalização dos direitos humanos, como é o direito à segurança 
social, confere-o o qualificativo de direitos fundamentais, porquanto estão 
no alto grau da hierarquia constitucional. Em sua decorrência exige-se um 
conjunto de acções por parte do poder público, no sentido de o tornar 
realizável. Veja-se, em concreto a situação constitucional nesta matéria, 
entre nós. O legislador constitucional deixa uma abertura ao legislador 
ordinário para, de acordo com o grau de desenvolvimento da economia 
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nacional (artigo 58.º CRGB), criar as condições que permitam a 
concretização deste direito1007.   
O plano constitucional foi marcado por uma evolução do tratamento das 
questões sociais. Uma evolução impregnada nos valores sociais, culturais, 
religiosos jurídicos e filosóficos de cada época, sem embargo do 
pioneirismo da Constituição de Weimar, um paradigma da formação do 
Estado social. O tipo de Estado e a forma como se relaciona com a 
sociedade e a economia são determinantes na compreensão da formulação 
dos preceitos constitucionais.     
Este plano, muito recente, entre nós, é menos ambicioso, na actualidade, do 
que o plano infra-constitucional, que acolhe uma perspectiva de extensão 
da Segurança Social fora dos núcleos da Constituição. Isso faz confundi-la 
com a luta contra as situações de desigualdade e combate a pobreza.  
Mas, nem sempre foi assim. A influência dos condicionalismos político-
ideológico-filosóficos e militar é uma característica da nossa memória 
colectiva. A I República e a II República1008 não foram frutuosas nas 
políticas sociais devido a estes mesmos condicionalismos. Estes períodos 
marcam a visão paternalista e restrita a um núcleo de cidadãos, beneficiário 
de um estatuto firmado mais na participação na luta de libertação nacional.  
Já a III República marca um período de mitigação da visão assistencialista 
com a cobertura das vulnerabilidades e luta contra a pobreza, em atenção 
aos indivíduos mais carenciados, não inseridos na vida social e económica. 
Assim, por exemplo as acções sociais nos domínios das necessidades 
básicas das populações nas áreas de fornecimento de água potável e 
saneamento básico. Apesar de tudo a melhoria nas políticas sociais não é 
substancial, como se viu supra.    
                                                 
1007 Não obstante, a matéria em causa obedece a outros parâmetros constitucionais. Assim a aplicação do 
princípio da interpretação dos preceitos constitucionais e legais que consagram direitos fundamentais, 
como é o caso da protecção social, “de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”, 
segundo o artigo 29.º, “in fine”, CRGB.    
Os direitos económicos e sociais, de que o direito à segurança social é exemplo, na verdade são 
dominados pelo princípio económico e social previsto no artigo 58.º CRGB. Nesta medida, configura uma 
categoria de promoção ou criação. 
Com certeza que os ensinamentos de JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 
Direitos Fundamentais, p 342 : “A primeira regra específica dos direitos económicos, sociais e culturais 
prende-se com a «tarefa fundamental» de carácter geral, do Estado de promover a efectivação dos direitos 
económicos, sociais e culturais… e com as incumbências do Estado e de outras entidades em especial…  
Essa tarefa e essas incumbências aparecem estreitamente correlacionada com a Constituição económica, 
desde logo porque a efectivação dos direitos se faz mediante a transformação e modernização das 
estruturas económicas e sociais”), porquanto obriga a intervenção directa ou indirecta do poder público.  
A dependência do exercício dos direitos fundamentais económicos e sociais, tal como resulta do artigo 
58.º RCGB carece da concepção de instituições e estruturas indispensáveis, sejam elas relativas à 
apropriação dos meios de produção, a planificação e democratização das instâncias. Sem estas condições 
pode disso resultar a “desvalorização do carácter vinculativo das normas que reconhecem aqueles 
direitos…” (JOÃO CAUPERS, Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, p 34.)    
1008 Tal como demos conta noutro lugar, a I e a II República distanciam-se pelos seus acontecimentos, 
respectivamente a conquista da independência política e a revolução de Novembro de 1980, com todas as 
suas consequências. Estes dois períodos de tempo têm em comum o centralismo político e económico, 
sob a vanguarda do ex-partido-único que tinha o monopólio da acção governativa e política.  
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Em termos históricos pode-se situar a origem recente das questões sociais 
sob a égide do paradigma e legalidade revolucionários decorrentes da luta 
de libertação nacional pela independência política que conduziu à soberania 
o Estado da Guiné-Bissau. A proclamação unilateral da mesma e a adopção 
de um Lei Fundamental marcam uma nova fase da luta política e um novo 
enquadramento dessas mesmas questões. Estes actos de soberania e da sua 
manifestação revelam-se decisivos na maneira de encarar a problemática da 
concessão de direitos e direitos de troca. A sua politização é considerada 
como uma viragem no relacionamento do político com o social e 
económico ou seja as influências das orientações políticas (de tipo 
revolucionário, marxista-leninista) no fenómeno redistributivo a par do 
mercado. 
 
A Constituição de 1973, aprovada por unanimidade, nas Colinas de Madina 
de Bóe, a 24 de Setembro de 1973, no pleno teatro da guerra pela 
independência política do Estado da Guiné-Bissau, marca indelevelmente a 
História do Direito e do Estado da República da Guiné-Bissau. Concebida 
como um instrumento jurídico de afirmação da soberania do Estado 
guineense, ela é, sem sombra de dúvida, uma das primeiras – trata-se da 
segunda manifestação da soberania política e do poder legislativo, logo a 
seguir o acto de proclamação unilateral da independência política – 
realizações do povo guineense. 
Dada a particular conjuntura que a domina, esta Constituição tem uma 
singeleza própria, o seu carácter transitório. Logo, as suas realizações são 
programadas no tempo e esgotam-se com a adopção de uma nova 
Constituição, a aprovar em outros momentos e sob outros desígnios. Tal 
não sucedeu devido a razões alheias ao poder legislativo que concebeu uma 
nova Lei Fundamental que, entretanto, não vigorou1009.  
A sua fonte ideológica, entre outras, é o acto de proclamação do Estado da 
Guiné-Bissau, que lógica e cronologicamente a antecede, bem como as 
cargas ideológicas marxistas (e leninistas) das Constituições dos países 
socialistas que apoiaram a luta de libertação nacional. Uma das suas 
principais características é a sua marca revolucionária derivada da 
conjuntura em que foi concebida e aprovada pela Assembleia Nacional 
Popular. Mesmo, no actual panorama pós-revolucionário(?), própria destas 
sociedades, o programa político subjacente aos pilares em que se funda esta 
Constituição é uma formulação da destruição do aparelho do Estado 
colonialista português, uma condição sine qua non para a construção de 
uma sociedade livre e independente, baseada nos matizes marxistas-
leninistas. 
                                                 
1009 Sobre o assunto, vide a nossa tese de mestrado, A repartição dos recursos públicos..., pp 49-50, nota 
de rodapé de página 50. 
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Assim, a construção histórica de um tipo de Estado que se identificava com 
a massa trabalhadora – expressão que se julga equivalente a democracia 
de massa – que se pense, não fosse a sua base limitada e circunscrita a 
órbita partidária, a mais profundamente democrática de qualquer outro tipo 
histórico de Estado, mormente o Estado burguês, de democracia 
parlamentar, pela sua natureza limitada apenas aos cidadãos. 
Este tipo de partido-Estado estaria ao serviço de uma maioria social, 
constituída pela classe ou massa trabalhadora, que, também, exercia o 
poder popular1010. Neste particular, o Estado da Guiné-Bissau era sinónimo 
de um largo estrato da sociedade (a massa trabalhadora) contrariamente ao 
Estado colonial português, assente numa minoria. Diríamos que a antiga 
democracia de minoria era substituída por uma nova democracia da 
maioria, a “democracia de massa” no dizer de DÉCIO SAES que se 
identificava com os objectivos da luta de libertação nacional e do partido-
Estado 1011. 
A identificação do partido-Estado, com características eminentemente 
revolucionárias, com a democracia de massa (rectius sensu massas 
trabalhadoras, através da qual se concretize a socialização da economia) 
resulta de uma configuração do regime político que visava o controlo 
efectivo da actividade burocrática pela massa trabalhadora1012. Esta 
circunstância – limitação a um projecto de classe, tal como sucedeu com a 
democracia burguesa, de matiz capitalista – iria marcar de forma indelével 
o projecto de construção da sociedade guineense, nas suas diferentes 
etapas, sob a vanguarda do monopartidarismo, no passado, e 
pluripartidarismo1013, na actualidade.  
Não menos importante é a conclusão que se pode tirar dessa identificação 
no tocante ao relacionamento entre as diferentes instituições1014 (partido, 
Estado e economia) nesse mesmo quadro. A circunstância de existir, nessa 
altura, um único partido que representava a massa trabalhadora, faz dos 
seus dirigentes e altos quadros partidários (por sinal altos funcionários 

                                                 
1010 Na definição (operacional) de LARS RUDEBECK, “O ideal socialista em África…”, p 317, o poder 
popular “tal como ele foi desenvolvido pelos movimentos de libertação nas antigas colónias portuguesa 
em África” identifica o “poder exercido em estreita ligação com o povo trabalhador, legitimado pelo 
facto de ir ao encontro dos interesses concretos e fundamentais do povo e vivido por ele próprio.” (Itálico 
no original). 
1011 DÉCIO SOARES, “O lugar do pluralismo político na democracia socialista”, pp 220-221. 
1012 No mesmo sentido DÉCIO SAES, “O lugar do pluralismo político na democracia socialista”, p 221. 
1013 Dizia em tom de adivinho do futuro dos países africanos ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os 
Estados africanos e o sistema de partido único”, p 94, “(…), não custa a aceitar a ideia de que os países 
africanos tenderão a criar instituições mais próximas das que hoje encontramos nos Estados do Ocidente. 
De facto, … é provável que comece a operar-se a constituição de grupos com base em diferenças de 
opinião, e que estes grupos dêem origem a verdadeiros partidos.” 
1014 De facto a identificação entre estas instituições pode considerar-se obra da história tal como advertia 
ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de partido único”, p 94, “Mas, 
se o sistema de partido único não pode considerar-se a forma mais perfeita de democracia, talvez, apesar 
de tudo, ele se constitua a melhor forma de realização de ideais democráticos que os povos africanos, 
neste momento, poderiam adoptar.” 
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públicos) os detentores efectivos do poder político e do poder económico, 
numa economia estatizada, em detrimento da classe trabalhadora1015. Numa 
palavra, a lógica de submissão e controlo efectivo da classe burocrática 
pela massa trabalhadora fica completamente invertida. Essa perversão está 
presente, hoje, nas nossas instituições.            
O poder emana do povo. E o seu exercício em nome do povo. Os ideais da 
igualdade, liberdade e fraternidade, da justiça, da paz, do desenvolvimento, 
económico e social, entre outros, são marcos distintivos desta Constituição 
que, para além de proclamar os princípios orientadores do jovem Estado, os 
objectivos, as metas e prioridades, contempla um conjunto de programas a 
realizar a prazo. Entre eles figura o “progresso social do seu povo” (“in 
fine”, artigo 1.º), mediante a criação de “condições políticas, económicas e 
culturais necessárias à liquidação da exploração do homem pelo homem e 
de todas as formas de sujeição da pessoa humana a interesses degradantes 
em proveito de indivíduos, de grupos ou de classes” (“in fine” artigo 3.º).  
O projecto político da sociedade guineense, consubstanciado no tipo de 
Estado progressista e socializante1016, de matriz soviética, própria dos 
Estados que ascenderam a independência na década de 70, é vincado por 
um acervo de aspirações ideológicas e programáticas, formalmente 
apresentado em prol das populações. Naquele se encontram os objectivos 
típicos e caracterizadores deste, como aquele que rejeita as estratégias 
monopolistas, plasmadas no artigo 3.º, terceira parte, CRGB 1973 (actual 
11.º, n.º 2, CRGB).  
Apesar da sua parca sistematização e desenvolvimento – em confrontação 
com a actual Constituição, sucessivamente revista – nela já se previa uma 
constelação de direitos, liberdades e deveres fundamentais constantes do 
Capítulo II, cujo conteúdo não se afigura fácil a sua apreensão. A título de 
exemplo, o seu artigo 11.º afirmava que o Estado “garante direitos 
fundamentais, cuja realização visa a formação da personalidade e o 
desenvolvimento da sociedade” (primeira parte), cabendo-o a criação de 
“condições políticas, económicas e culturais necessárias para que os 
cidadãos possam gozar efectivamente dos seus direitos e cumprir 
integralmente as suas obrigações” (segunda parte) da CRGB 1973.  

                                                 
1015 Em sentido idêntico vide DÉCIO SAES, “O lugar do pluralismo político na democracia socialista”, p 
230. 
1016 Diferente de um Estado socialista que proclama a apropriação, por via directa e indirecta (estadual), 
dos meios de produção pelas classes trabalhadoras; a substituição da estrutura burguesia pela construção 
de um Estado que crie as condições necessárias à socialização da economia e a submissão do aparelho 
estadual ao controlo da democracia de massa. 
A experiência constitucional portuguesa, logo na post-25 de Abril, incorporou um tipo de Estado próximo 
e mais além do configurado entre nós. A propósito a “decisão socialista” – foi abandonada com as 
revisões constitucionais de 1982 e 1989 – e “suas refracções escatológicas («libertação da exploração do 
homem pelo homem» e económicas (apropriação colectiva dos principais meios de produção e 
irreversibilidade das nacionalizações)” conforme JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp 
472-473.   
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Resulta que a consagração dos direitos fundamentais tem em vista a 
realização integral da personalidade do indivíduo e o desenvolvimento da 
sociedade. Ou seja, estamos perante a funcionalização1017 dos direitos 
fundamentais à formação da personalidade e ao desenvolvimento social, 
em que a concepção do cidadão é mais empenhada comunitariamente. A 
ideia da individualidade perde primazia quando confrontada com o 
colectivo, uma fórmula equivalente a procura da realização do bem-
comum, e, em consequência, a importância do papel do Estado nesta tarefa.  
Esta conclusão é reforçada através de dois preceitos constitucionais. Um 
relativo a exaltação de um dever do cidadão pelo artigo 12.º CRGB 1973 
(“A participação na luta de libertação da Pátria e na defesa da sua soberania 
são a honra e o dever supremos do cidadão”) e outro constante do artigo 
14.º, idem, que considera “(…) o trabalho e a instrução como direitos e 
deveres fundamentais de todos os cidadãos” (primeira parte) e cabe ao 
Estado desenvolver “uma economia nacional,... criará progressivamente as 
condições necessárias à sua realização” (segunda parte) – itálico nossos.  
Essa disposição sugere uma efectiva afirmação de valores colectivos, uma 
limitação objectiva dos direitos reconhecidos aos cidadãos. Trata-se, em 
boa verdade, da consagração de direitos fundamentais conexos com 
deveres fundamentais, de forma a limitá-los no seu conteúdo. É a 
consagração dos deveres dos cidadãos para com a comunidade. De resto, 
segue a mesma filosofia o disposto no artigo 3.º da LGT, epigrafada Direito 
ao trabalho e liberdade de escolha de profissão, funcionalizada aos 
“imperativos da Reconstrução Nacional (“in fine”, n.º 1), razão pela qual o 
“dever de trabalhar é inseparável do direito ao trabalho...” (primeira parte 
do n.º 2).  
Nestes termos, os direitos subjectivos, enquanto exigências dos indivíduos 
perante o Estado, surgem, de alguma forma, limitados em virtude da 

                                                 
1017 A funcionalização dos direitos fundamentais diz respeito a realização das tarefas estaduais, servindo-
se dos mesmos direitos reconhecidos aos indivíduos. Trata-se de uma perspectiva que encontra nos 
direitos fundamentais um correspectivo de deveres fundamentais em relação à própria pessoa e à 
sociedade. É evidente que tal funcionalização deverá ser encarada mais relativamente a esta última, para 
uma melhor compreensão da sua lógica. Diferente desta é a consagração de deveres conexos com os 
direitos fundamentais (exemplo o direito e o dever de educação, artigo 49.º, n.º 1, CRGB).  
Em relação especificamente à realidade guineense, da CRGB 1973, vide ANTÓNIO E. DUARTE 
SILVA, A Constituição de 24 de Setembro de 1973 da República da Guiné-Bissau, p 106: “A adopção de 
deveres fundamentais significa que a Constituição de 24/Set/73 se afastou de uma teoria radicalmente 
liberal e se aproxima da teoria socialista, quando esta acentua que aos direitos pode corresponder um 
verdadeiro dever de exercício. Por outro lado, poder haver imposição de deveres constitucionais a que não 
correspondem quaisquer direitos.” (Sublinhado no original). 
Vide para mais desenvolvimento desta temática JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p 559, 
autor que rejeita esta perspectiva de relacionamento entre os direitos e deveres fundamentais, pelo menos 
quanto à ordem constitucional portuguesa; JOSÉ CASALTA NABAIS, O dever fundamental de pagar 
impostos (Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo), Dissertação de 
Doutoramento em Ciência Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Livraria Almedina, Coimbra, 1998, pp 28 e ss, 117 e ss. 
Ainda em certo sentido LUIS S. CABRAL DE MONCADA, Direito Económico, 4ª Edição, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2003, p 29.  
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convocação dos deveres fundamentais a eles associados. Em suma, é um 
prenúncio da formação do Estado de democracia política e social, assente 
no dever fundamental de efectiva participação dos cidadãos – que gozam 
do “direito de participação na vida do Estado e da sociedade” (artigo 15.º, 
primeira parte, CRGB 1973) – e traduz o domínio da concepção dos 
direitos fundamentais como direito de participação política – apenas 
materializável se e na medida em que pertence ao núcleo de cidadãos 
concebidos, na linha da inspiração da teoria marxista-leninista.   
 
Numa palavra, destas formulações não resultam verdadeiros direitos 
individuais, mas uma afirmação de direitos colectivos, numa clara alusão 
de que o homem não é um indivíduo isolado, mas um ser social – por isso 
mesmo dotado de direitos –, com vinculações sociais, no sentido das suas 
realizações admitirem também deveres fundamentais. Isto é, o homem 
como centro de liberdade limitado pela responsabilidade. Isso mesmo 
convém um tipo de Estado nascente e formado nos ideais marxistas-
leninistas. 
Um tal entendimento estava em sintonia com o estádio de construção do 
Estado social de Direito, hoje concebido como primado da pessoa humana 
face à comunidade – também traduzido na ideia do primado da liberdade 
sobre a autoridade. Essa liberdade confere aos titulares de direitos 
fundamentais a faculdade de os exercer ou não, sem, no entanto, se sujeitar 
a uma intromissão autoritária na sua esfera jurídica1018. 
O momento histórico – decurso da luta de libertação nacional – que rodeou 
a aprovação da Constituição de 1973 não era propício a compromissos 
solenes, sem embargo da insofismável verdade do facto de muitos 
participaram plenamente nessa conquista, que marca indelevelmente a 
história nacional: a luta pela Pátria e pela soberania nacional. Com certeza 
que o alto sentido patriótico podia justificar, nessa fase, a concepção de 
estratégias políticas e sociais que privilegiassem um grupo populacional 
específico – concretamente os combatentes da liberdade da Pátria – como 
digno merecedor, em especial, das políticas públicas do Estado.  

                                                 
1018 Hoje em dia, atendendo a fase de construção e sedimentação do Estado de direito (democrático) – sem 
embargo dos constantes atropelos –, não se pode fazer a mesma leitura, pois, na nossa opinião, os direitos 
fundamentais não podem ser concebidos como reverso de medalha dos deveres fundamentais, na medida 
que, sendo direitos, engloba a faculdade do seu não exercício, sem consequências jurídicas para os 
respectivos titulares. 
Apesar da distância que separa o seu nascimento e a actualidade, um ponto comum de todos os Estados 
social de Direito está na garantia dos direitos fundamentais, que acaba por determinar, conduzir e 
condicionar a acção do poder público. 
Vide JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, pp 212 e ss. O autor 
escreve: “A compreensão do estado social de Direito nos termos atrás referidos pressupõe, por definição, 
a preservação dos valores que, independentemente da circunstância histórica, individualizam o ideal do 
Estado de Direito, bem como dos elementos em que tal ideal se corporiza. Ela implica não só a eleição da 
garantia dos direitos fundamentais como fim basilar do Estado, como a exigência da racionalização de 
toda a sua actividade em função daquele objectivo.” (p 212) 
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No plano da construção de uma sociedade justa e equitativa tinha-se em 
vista a abolição de todas as formas de dominação do homem pelo homem, 
uma incumbência do partido-Estado, que devia empreender um conjunto de 
esforços para garantir “dignidade humana” aos seus cidadãos (vide artigo 
3.º, “in fine” CRGB 1973). Esta ideia não se incompatibiliza, no plano 
prático, com as políticas de discriminação e de atemorização dos ditos 
“traidores à Pátria”, conforme o artigo 8.º, segunda parte, CRGB 1973, 
cujas propriedades deviam ser confiscadas.  
Nessa altura da confusão entre a política e a economia, no domínio da 
intervenção económica latu sensu, compreendendo esta em sentido restrito, 
bem como a ordenação e a actuação económicas, o instituto do confisco 
(artigo 8.º, segunda parte, CRGB 1973) afigurava um instrumento político-
sancionatório de condutas consideradas anti-patrióticas1019, mas nunca 
ofensivas, numa leitura revolucionária, da “dignidade humana”.   
A garantia dos direitos fundamentais e sua dependência ou 
funcionalização, por um lado, e a dependência da sua efectivação as 
condições reais do país, por outro, subalternizam estes mesmos direitos a 
um projecto de sociedade, em concreto, isenta de comportamentos 
atentatórios da dignidade da pessoa humana (vide o nosso já conhecido 
artigo 3.º, segunda parte, “in fine” CRGB 1973). 
Por outro lado, se se considerar as particularidades dos diferentes estratos 
populacionais, e se excluirmos os trabalhadores, que se confundem com as 
“massas trabalhadoras” (artigo 4.º, primeira parte), dada a sua integração 
nas próprias estruturas do PAIGC, concluir-se-ia, em suma, que não existia, 
nesta altura, nenhuma preocupação com um grupo específico. 
    
Como principais características marcantes da Constituição de 1973 temos, 
resumidamente a restrição aos direitos fundamentais do capitalismo, a 
propriedade e a iniciativa privadas, de um lado; a ausência de consagração 
expressa destes mesmos direitos, o que insinua que não são concebidos 
como tal, nem como direitos económicos e sociais, de outro. Com efeito, 
em nenhum passo da Constituição se encontra uma única referência à 
propriedade privada e à iniciativa privada, direitos clássicos. Estes nem 
sequer eram residuais.  

                                                 
1019 Tal como sugere a leitura conjugada dos artigos 12.º (“A participação na luta de libertação da Pátria e 
na defesa da sua soberania são a honra e o dever supremos do cidadão”), 21.º (“A colaboração com o 
inimigo é crime de traição e punida pela lei”) e 22.º (“Os indivíduos que, pela sua acção ou conduta, 
atentam contra a unidade do povo da Guiné e cabo Verde ou favoreçam o colonialismo, o imperialismo, o 
racismo ou o tribalismo, serão privados do exercício dos direitos políticos e liberdades fundamentais”), 
todos CRGB 1973. 
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Mesmo o recurso ao dispositivo do artigo 11.º CRGB 19731020 “O Estado, 
de acordo com os princípios fundamentais da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e com os objectivos revolucionários e democráticos da 
presente Constituição, garante direitos fundamentais, cuja realização visa 
a formação da personalidade e o desenvolvimento da sociedade. O Estado 
cria as condições políticas, económicas e culturais necessárias para que os 
cidadãos possam gozar efectivamente dos seus direitos e cumprir 
integralmente as suas obrigações”, apesar de sugerir vinculação à 
Declaração Universal, que traduz a existência de normas constitucionais 
compromissórias, satisfaz a limitação do seu alcance somente á matéria da 
interpretação dos direitos fundamentais nela consagrados.  
A ausência de normas constitucionais relativas aos direitos fundamentais 
típicos do capitalismo cristaliza-se na matriz marxista-leninista da 
sociedade e da economia, predominantemente – ou melhor simplesmente – 
dirigista, sem garantia da liberdade económica perante o Estado, que se 
vincula formalmente à realização da justiça, da igualdade, da dignidade da 
pessoa humana, do bem-estar social..., os valores fundamentais. Mas nem 
por isso deve concluir-se pela recusa da Constituição em admitir 
propriedade privada, sobretudo se considerarmos que o confisco da 
propriedade privada abrange apenas os ditos “traidores à Pátria”. Isso 
autoriza a pensar que não obstante a ausência de consagração expressa 
existia, no domínio da Constituição de 1973, espaço aberto aos direitos 
fundamentais capitalistas. 
 
Especificamente, em nenhum passo da Constituição de 1973 encontram-se 
referências expressas sobre a Segurança Social ou algum modelo de 
protecção social público, apesar do compromisso do Estado em criar “as 
condições políticas, económicas e culturais necessárias para que os 
cidadãos possam gozar efectivamente dos seus direitos e cumprir 
integralmente as suas obrigações” (“in fine”, artigo 11.º CRGB 1973). Esta 
situação não nos permite concluir pela sua ausência, nem em termos 
objectivos, nem em termos subjectivos. Isso abre espaço a questionamento 
da sua presença em termos materiais, traduzida no facto de a instituição 
previdencial garantir protecção social aos diferentes estratos populacionais. 
 
Mantendo fidelidade à Constituição de 1973, a linha em que se evoluiu, a 
Constituição de 1984, apresenta diferenças não apenas nos domínios da 
sistemática e teorização, mas também da inovação e aperfeiçoamento. 

                                                 
1020 ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A Constituição de 24 de Setembro de 1973 da República da Guiné-
Bissau, p 111, escreve, a propósito deste artigo, o seguinte: “Por um lado, o art. 11.º evidencia, na última 
parte, a adesão da Constituição de 24/Set/73 à concepção dos direitos de liberdade como direitos às 
condições materiais do seu exercício, isto é, à concepção segundo a qual os direitos de liberdade são 
também direitos positivos, subordinando-se esta adesão aos objectivos dos direitos fundamentais: a 
formação da personalidade e o desenvolvimento da sociedade.” 
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Entre elas a consagração de verdadeiros direitos subjectivos dos cidadãos, 
como direitos fundamentais em si mesmos – e não como reverso de 
medalha dos deveres fundamentais. 
Assistimos, em suma, por um lado, a consagração de direitos dos 
combatentes da liberdade da Pátria e dos trabalhadores; por outro, a 
obrigação que impende sobre o Estado quanto a estes grupos de pessoas. 
De modo diferente, as prestações garantidas, numa base meramente 
discricionária, aos deficientes, numa dimensão assistencialista, sem 
qualquer direito subjectivo. 
A manutenção, por via de uma melhor (re)elaboração dos principais pilares 
em que se funda o Estado guineense, marca uma nova etapa da relação 
entre o partido, o Estado e a economia. A primonata versão da Constituição 
de 1984, continuando a apregoar a democracia de massa e o papel dirigente 
do partido e controlo do aparelho estadual, consagrou um tipo de 
relacionamento institucional que acolhe a primazia do público sobre 
privado (a par da pública não estadual), mas não em termos comparáveis 
com a versão da Constituição de 1973 (cfr. artigo 11.º CRGB). 
Esta situação é justificada pelas alterações no panorama político, o debate 
sobre as orientações políticas e o modelo de governação, com o 
aparecimento de tendências reformadoras no seio do partido único. Mais do 
que a natureza meramente política, o aspecto económico acabou por 
influenciar os matizes constitucionais. Poder-se-ia concluir que deste 
debate político retira-se o esgotamento das fórmulas políticas e económicas 
do poder, do Estado e da economia, como bem revelam o fim do partido 
único e da economia centralizada e a adopção de modelos pluralísticos do 
exercício do poder político e da economia. 
O desfecho do domínio do pensamento marxista-leninista e do modelo de 
contestação filosófico do capitalismo anunciam a opção por uma forma de 
organização e estruturação da sociedade e da economia alicerçadas em 
outros pilares, que não um forte intervenção do político, através do partido 
único. Um processo de transição inacabado, mas em evolução, rumo à 
democracia a dois níveis: o político e o económico. Trata-se de conciliar a 
democracia cultural, própria do ocidente, com a democracia governativa, 
em voga, entre nós. 
A perspectiva constitucional assenta, hoje, basicamente, em três artigos e 
outras tantas consagrações de normas com conteúdo programáticas, que 
devem ser esclarecidas quanto ao conteúdo e alcance, na medida em que 
são deveras importância e podem permitir dissipar algumas imprecisões ou 
insuficiências na matéria que nos ocupa. São os artigos 5.º, 26.º e 46.º da 
Lei Fundamental, inseridos em diferentes Títulos1021.  

                                                 
1021 A inserção em diferentes Títulos (I, Princípios fundamentais – Da natureza e fundamentos do Estado 
e II, Dos direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais) dos preceitos constitucionais que 
expressam questões sociais deixa antever diferenças de leituras e de consequências. Uma delas tem a ver 
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Estas expressões constitucionais esgotam, na sua compreensão, as matérias 
que integram o núcleo fundamental da protecção social pública. Contudo, a 
sua extensão não pode ser alcançada sem que sejam encaradas sob dois 
prismas: a do objecto de direito, cujos titulares estão contemplados nos 
artigos 5.º, n.º 2, als. a) e c), 26.º, n.º 1, e 46.º, n.ºs 1 e 3, todos da CRGB; e 
a do dever específico do Estado da Guiné-Bissau garantir uma existência 
condigna a todas essas pessoas, compreendidas no núcleo subjectivo 
configurado nas normas constitucionais. 
 
A procurar de estabelecer as correlações de sentidos empregues pelo 
legislador constitucional: primeira, o reconhecimento do direito à 
segurança social a um grupo específico de pessoas e segunda, a partir dela, 
o dever específico de se organizar e estruturar o sistema de molde a 
privilegiar as diferentes categorias de pessoas constituídas por todos os 
que: com o seu suor e sangue e sacrifícios consentidos, combateram pela 
independência total da Guiné-Bissau; integram a cédula básica e primitiva 
fonte de rendimentos, a família; durante a vida laboral activa contribui para 
o progresso económico e social do país, o trabalhador intelectual e manual. 
Esta investigação é intencionalmente consagrada a busca nas (escassas) 
disposições constitucionais – quaisquer que sejam as suas funções em 
matéria da protecção social pública – de indicações quanto à indagação e 
pesquisa de uma linha de construção da Segurança Social na Guiné-Bissau. 
As suas percepções e significações têm de ser encontradas nas 
preocupações que o tema desperta na actualidade. Aliás, a amplitude e a 
urgência em resolver as questões sociais constituem na modernidade – tal 
como no passado – preocupações do homem, vivendo em sociedade, numa 
lógica de assistência recíproca.  
 

                                                                                                                                               
com o carácter não neutral da CRGB 1984, quanto ao papel do combatente da liberdade da Pátria na luta 
de libertação e independência política do país e o consequente dever de eterna gratidão do Estado 
guineense (artigo 5.º); o reconhecimento da família e sua protecção (artigo 26.º); a protecção, segurança e 
higiene no trabalho (n.º 1) e o direito à protecção social dos trabalhadores nas situações de carências 
sociais derivadas da velhice, doença ou outros riscos que afectam a capacidade de trabalho (n.º 3), a 
inadmissibilidade dos despedimentos dos trabalhadores por motivos políticos e ideológicos (n.º 2) todos 
do artigo 46.º; a liberdade, autonomia e independência sindicais (artigo 45.º, n.ºs 1 e 3); e o direito à greve 
e a proibição de lock-out (artigo 47.º, n.º1 e 2). 
O artigo 5.º está inserido no Título I (Princípios fundamentais), faz parte da proclamação de princípios, 
uma clara demonstração da precedência do Estado (onde se incluem a caracterização, a soberania e o tipo, 
a liberdade da constituição dos partidos políticos, bem como a sua principal opção ou compromisso 
político-social com os combatentes da liberdade da Pátria) relativamente à sociedade e os direitos 
fundamentais. Trata-se de uma das novidades da (primonata versão da) Constituição de 1984. 
Não obstante esta sistematização, a norma do artigo 5.º sugere que tem natureza programática. Mas 
atendendo a sua relevância ela focaliza um dos princípios políticos fundamentais, que se inscreve nas 
preocupações do Estado social, nessa medida vincula imediatamente os poderes públicos. 
Os artigos 26.º e 46.º CRGB são integrados no Título II (Dos direitos, liberdades, garantias e deveres 
fundamentais). Estes consagram direitos exercidos de forma individual e em grupo, com ou sem concurso 
do Estado (e suas entidades públicas) para as suas concretizações.     
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Numa primeira leitura, sugere a Constituição, no seu artigo 5.º, o 
acolhimento de preocupações relativas ao direito à protecção social dos 
combatentes da liberdade da Pátria como um princípio fundamental do 
Estado, que marca o lugar específico deste estrato populacional nas 
instâncias públicas. Este particular desiderato constitucional realça a forma 
singela como são vistas e consideradas os indivíduos que deram o mais 
importante e precioso de si para a causa da luta e independência (política) 
nacional. É a perspectiva do dever nacional, que acabaria por, na prática, 
configurar uma forma de socializar1022 a responsabilidade estadual, por 
intermédio da obrigatoriedade da institucionalização de assistência a cargo 
do Estado.   
Este artigo fundamenta o dever de prestação do Estado pela inestimável e 
prestimosa participação do combatente da liberdade da Pátria na luta de 
libertação nacional e independência do país. Esta expressão abrangente é, 
contudo, concretizável por via de critérios estabelecidos na própria 
Constituição1023 e na lei (Estatuto de Combatente da Libertação da Pátria e 
Fundo do Combatente da Liberdade da Pátria), como veremos. A sua 
abnegação e valentia conferem-lhe recompensa vitalícia.  
Em suma, está no domínio da consagração de um direito à protecção social 
ao combatente da liberdade da Pátria e sua família, tal como querido pelo 
legislador constitucional, em razão de se elevar a categoria de princípio 
fundamental do Estado as preocupações com os combatentes da liberdade 
da Pátria, tal é, em termos de sistemática constitucional, a inserção do 
artigo 5.º CRGB no Título I, pilares ou princípios fundamentais do Estado 
guineense, isto é fora do núcleo do Título II, respeitante aos direitos, 
liberdades e garantias, não podendo, por isso, ser aplicado o regime 
jurídico previsto no artigo 30.º CRGB?  
A clarificação da leitura do preceito constitucional consagrado no artigo 
5.º, n.º 1, só pode ser conseguida se compreendido o alcance do n.º 2 do 
mesmo. Este determina para o Estado “como sua honra e dever”: Agir no 
sentido de garantir uma existência condigna aos combatentes da liberdade 
da Pátria…; Garantir a educação dos órfãos dos combatentes da liberdade 
da Pátria; Assistir os pais, os filhos e os viúvos dos combatentes da 
liberdade da Pátria”, respectivamente alíneas a) a c). 
Ao elevar as preocupações com os combatentes da liberdade da Pátria à 
categoria de um dever do Estado resulta disso um alto compromisso que 
vincula os poderes públicos. Nesses termos, sugere a consagração de um 

                                                 
1022 Nesta linha se situa as Contribuições para o Fundo de Solidariedade calculadas sobre as remunerações 
de trabalho, conforme o artigo 1.º do Decreto n.º 33/1976, de 6 de Outubro, publicado no BO n.º 44, de 30 
de Outubro, para assistência a antigos combatentes e vítimas de guerra.  
1023 O artigo 5.º, n.º 3, CRGB 1984 (primonata versão) denomina combatente da liberdade da Pátria “o 
militante que, nos quadros do PAIGC, participou na luta de libertação entre 19 de Setembro de 1956 e 24 
de Setembro de 1973, e o que, tendo-se integrado nas fileiras do Partido, nas frentes de combate, após 
esta última data e até 24 de Abril de 1974, revelou, pela sua conduta exemplar ser digno desse título. ” 
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seu correspectivo direito àqueles que combateram para a libertação da 
Pátria. Ora, este direito que, como se sabe, foi elevado à categoria de 
pilares fundantes, só pode ser concebido como fundamental. Esta leitura é 
reforçada pelo mecanismo legal criado para materializar o preceituado no 
mesmo artigo, através da extensão do regime de aposentação dos 
funcionários públicos aos combatentes da liberdade da Pátria (vulgo 
antigos combatentes), dignos merecedores da honra e gratidão eterna do 
Estado da Guiné-Bissau, em virtude do sacrifício consentido durante a luta 
de libertação nacional e independência do país. 
Um exame atento da disposição constitucional do artigo 5.º lança luz sobre 
a questão. Assim, atenta-se na percepção da melhor interpretação da 
expressão sacrifício consentido relativamente a eles utilizados. Uma 
interpretação possível seria aquela que a equivale a uma contribuição (que 
se assemelha ao exercício de funções e contribuições para a aposentação 
por parte dos funcionários públicos) prestada durante o lapso de tempo em 
que os combatentes da liberdade da Pátria serviram o país, na luta de 
libertação nacional e independência política do país. Aliás, neste sentido 
aponta o facto de a contagem de tempo (rectius sensu, “os anos de 
militância”, conforme o n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 1/1986) para 
ser beneficiário do direito à aposentação, no quadro do Estatuto do 
Combatente da Liberdade da Pátria.    
Nesta acepção, a expressão sacrifício consentido pode ser entendida como 
equivalente, do ponto de vista contributivo, às contribuições dos 
trabalhadores, feitas a partir das suas remunerações, para o sistema público 
de protecção social. Lógico seria, nesta linha de raciocínio, admitir a 
integração dos combatentes da liberdade da Pátria no núcleo dos 
beneficiários do sistema público, do regime contributivo, tal como os 
trabalhadores em geral.  
 
Numa outra perspectiva poder-se-ia pensar que a expressão sacrifício 
consentido não equivale às contribuições dos trabalhadores, uma vez que a 
referência a estas deve ser entendida no sentido pecuniário ou monetário, 
tal como defende ILÍDIO DAS NEVES1024 a propósito da definição da 
contribuição para a Segurança Social, proveniente do exercício de uma 
actividade profissional remunerada. Isto é as contribuições têm uma 
conexão com a retribuição auferida, no exercício de uma actividade 
económica: a contribuição salarial.  

                                                 
1024 Direito da Segurança Social, p 353, em que considera “(…) a contribuição para a segurança social 
como uma prestação pecuniária, não resultante da aplicação de sanção por acto ilícito, estabelecida ou 
imposta por lei a favor de organismo do Estado ou de instituições, ainda que privadas, investidas de 
autoridade pública, que têm a seu cargo a realização de acções necessárias à efectivação do direito da 
segurança social, constitucionalmente reconhecido, com o fim imediato de obter meios ou recursos 
destinados ao financiamento dessas acções de protecção social.” 
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A ser assim, esta categoria não contempla beneficiários do sistema público 
de regime contributivo. Eles seriam, portanto, enquadrados no regime 
público, não contributivo, segundo a concepção assistencialista, própria das 
situações de carência (comprovada, por via de um estatuto). De resto, 
parece que este entendimento reflecte melhor o espírito que preside o artigo 
5.º CRGB, ao vincular ao Estado guineense a conceder um tratamento 
favorável no capítulo da protecção social, desvinculado a qualquer 
contribuição apriorística.  
Mas, nem por isso essa consagração constitucional distancia-se da 
atribuição de direitos subjectivos aos combatentes da liberdade da Pátria, 
exigíveis judicialmente e passíveis de recurso, pois estes não se confundem 
com qualquer apoios concedidos em função de critérios de conveniência e 
oportunidade política, configurando meras expectativas jurídicas.   
 
Em síntese, a expressão sacrifício consentido não se assemelha a nenhuma 
contribuição, pecuniária – mesmo nas situações em que são devidas pensão 
de sangue, de invalidez, e de sobrevivência, referenciadas às situações de 
prestação de um elevado contributo à Pátria, como é o caso de participação 
em movimento de libertação nacional ou cumprimento de serviço militar. 
Remete-se para desenvolvimento posterior na Secção 2. Regimes especiais. 
       
Um segundo preceito constitucional com relevância no tratamento da 
questão da protecção social pública está consagrado no artigo 26.º, n.º 1, 
CRGB1025. Este, inserido no Título II relativo aos direitos, liberdades, 
garantias e deveres fundamentais procura expressar, também, preocupações 
sociais, mas atinentes unicamente à família que, segundo a sistematização 
constitucional não tem a mesma precedência com o combatente da 
liberdade da Pátria, que pertence ao domínio da principal acção estadual.  
Sem se recusar a predilecção da Constituição pela hierarquização dessas 
preferências sociais, interrogar-se-á se o preceito do artigo 26.º, n.º 1, 
CRGB, porventura, clamará pela consagração formal de um direito à 
protecção social da família, enquanto célula básica da sociedade? O artigo 
prevê uma norma geral, nestes termos: “O Estado reconhece a família e 
assegura a sua protecção.” Resta perceber qual a intenção do legislador 
constitucional ao expressar nestes moldes. 
Duas ideias resultam deste preceito legal genérico e de aplicação prática 
muito fecunda: a do reconhecimento e da protecção. Como se sabe a 

                                                 
1025 Dispõe: “1. O Estado reconhece a constituição da família e assegura a sua protecção. 
2. Os filhos são iguais perante a lei, independentemente do estado civil dos progenitores. 
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e 
educação dos filhos.” 
Neste preceito se encontra a tutela constitucional geral da família, com a sua repercussão em todos os 
domínios como a protecção social e a tributação. Sobre o assunto vide a nossa tese de mestrado, A 
repartição dos recursos públicos…, pp 205-208.  
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família é considerada uma unidade social, cultural e económica. Este 
entendimento não carece de nenhuma compreensão normativo-formal do 
conceito família, pois ela basta-se com a sua natureza de uma entidade 
fáctica, observada nas suas profundas raízes sociais e culturais, como se viu 
supra. Assim, qualquer tentativa de inferência legal no sentido da sua 
apreensão pode ser entendida como uma procura de incorporação das 
diferentes manifestações do seu conceito, segundo uma visão legal e não 
antropológica. Este é um problema da constitucionalização do substrato 
social que, pela sua própria natureza, não carece de nenhuma subsunção em 
um tipo legal querido pelo legislador ordinário. Ou seja, noutra enunciação 
a família não carece de legalização.    
Nesta perspectiva, as perguntas que surgem são as seguintes: competirá ao 
legislador ordinário ou ao intérprete-aplicador de direito estabelecer 
critérios de distinção da família para efeitos de reconhecimento e de 
protecção, contrariamente ao legislador constituinte? Qual o efeito dos 
dispositivos consagrados na Lei n.º 3/1976? Ela pretende rejeitar algum 
tipo de família, à partida constitucionalizada, da protecção estabelecida no 
artigo 26.º CRGB?  
Tal como em outras disposições constitucionais (concretamente os artigos 
5.º e 46,º) existe um compromisso, por parte do legislador constituinte, de 
proteger uma determinada camada populacional dadas as suas 
vulnerabilidades. Tratando-se de um dos preceitos que enuncia tal 
compromisso deixa a sua concretização ao legislador ordinário. A 
necessidade da intermediação legislativa deve ser entendida como um 
mecanismo que torne exequível o espírito daquele e nunca como uma 
possibilidade conferida a este para restringir, limitar ou recusar a substância 
sócio-cultural previamente constitucionalizada.  
Ou seja, qualquer operacionalização do conceito família tem de ser 
procurada na sua intrínseca composição, cujos pressupostos estão previstos 
nos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo 26.º CRGB. Nestes o legislador constituinte 
consagra o princípio de igualdade dos filhos, independentemente do estado 
civil dos seus progenitores que, por sua vez, também, são iguais perante a 
lei no exercício dos poderes-deveres quanto aos mesmos filhos, 
respectivamente.  
Dir-se-ia, em suma, que o conceito constitucional de família basta-se com a 
sua mera existência material, não carecendo, em princípio, de nenhuma 
operacionalização formal para efeitos de protecção consagrada 
constitucionalmente. A Constituição estabelece, à partida, uma vinculação 
do legislador ordinário e do intérprete-aplicador de direito em matéria do 
reconhecimento e da protecção da família. Uma disposição genérica 
potencialmente aplicável a várias sedes ou matérias.   
Suponho, portanto, que o legislador constituinte não pretendeu visar 
nenhum tipo de família em especial. Ele refere-se à família de uma maneira 
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geral, sem qual especificidade. A abrangência da expressão por ele 
utilizada demonstra a sua despretensão em assumir compromisso formal 
numa matéria eminentemente social e cultural, vedando assim ao legislador 
ordinário e ao intérprete-aplicador de direito uma qualquer volição nesta 
matéria.  
Dito assim, a operacionalização do artigo 26.º CRGB implica duas coisas: 
o estabelecimento do regime jurídico, de um lado, e a afectação de recursos 
e meios, caso necessário, que permitam a efectivação da protecção, de 
outro, por se tratar de matérias que respeitam ao direito da família. O 
primeiro aspecto encontra resposta (parcial) na Lei n.º 3/19761026, que 
atribui os mesmos efeitos jurídicos dos casamentos (civil e católico) às 
uniões de facto reconhecidas nos termos da lei. 
A limitação da equiparação das uniões de facto aos casamentos 
formalizados (segundo a lei civil e a lei católica) consubstancia, numa outra 
interpretação, a exclusão do campo de aplicação da Lei n.º 3/1976 às uniões 
de facto não reconhecidas judicialmente. Em consequência o legislador 
ordinário pretende conferir protecção legal unicamente às pessoas que se 
uniram maritalmente e desejam beneficiar dos efeitos jurídicos atribuídos 
às pessoas casadas segundo a lei civil ou católica, sem se preocupar com os 
que voluntariamente assim não entendem. Ou seja ao mesmo tempo em que 
se procura igualizar essas realidades sócio-culturais, pela atribuição de 
mesmos efeitos jurídicos, mantêm-se excluídas aquelas que não enquadram 
no espírito da lei. A liberdade de determinação do homem e da mulher que 
vivem maritalmente torna-se relevante para se beneficiar da protecção legal 
conferida às pessoas que se uniram segundo a lei civil e católica.  
Estas duas leis, a civil e a católica, têm a pretensão única e exclusivamente 
de regular os vínculos pessoais e patrimoniais dos cônjuges. Na mesma 
linha se situa a Lei n.º 3/1976, que estende os regimes jurídicos aplicáveis 
àqueles aos que se decidiram, voluntariamente, formalizar as suas uniões 
de vidas em comum. Dito assim parece não restar dúvida que estas leis não 
servem de parâmetros para a resolução do problema da protecção geral da 
família conforme o legislador constituinte. Aqui está em causa o aspecto 
social em geral e não o jurídico da relação de um homem e de uma mulher. 
Noutras palavras, o que nos interessa é a protecção específica contra o risco 
social1027 ou os eventos a que todos se sujeitam pelo facto de pertencerem a 

                                                 
1026 Publicada em 1.º Suplemento ao BO n.º 18, de 4 de Maio. 
1027 Um equivalente dos riscos que se projectam na vida social. Os riscos da existência humana e social 
são múltiplos. E a sua cobertura obriga a uma organização de respostas por parte de cada sociedade. 
Evidentemente que esta leitura peca pelo seu exagero, porque a sua aceitação está dependente das 
eventualidades cobertas legalmente. O problema está na definição legal de quais as eventualidades devem 
ser cobertas e os seus efeitos sobre a capacidade individual e social. 
Uma análise destes problemas encontra-se em JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité 
Sociale, p 8, que faz uma síntese da noção de “risques sociauxx”, na perspectiva de alguns autores, a 
partir de duas bases: a sua causa – identificando-o com a existência dos membros de uma determinada 
sociedade (“risques inhérents à la vie sociale”) – e os seus efeitos, aqui tem-se em conta a sua incidência 
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uma sociedade, independentemente do estado civil, da formalização ou não 
das uniões pessoas, etc. Os outros riscos, mormente o patrimonial, em 
resultado de união conjugal, encontram tratamento em dispositivos 
próprios, conforme as disciplinas legais estabelecidas pelos legisladores 
ordinários.  
Evidentemente a Lei n.º 3/1976 tem suma importância em matéria da 
equiparação dos casamentos não formalizados, mas reconhecidas 
judicialmente (vulgo uniões de facto) aos casados formalizados (nos termos 
da lei civil e católica). Ela fundamenta-se na ideia de reparação da injustiça 
derivada da lei civil colonial, por força do Código Civil de 1966, que deixa 
sem protecção a opção voluntária de duas pessoas (homem e mulher) que, 
possuindo capacidade civil matrimonial, decidem viver ou coabitar 
plenamente, sem no entanto contraírem formalmente casamento. Assim, a 
Lei n.º 3/1976, vem introduzir na ordem jurídica interna a figura jurídico-
civil de união de facto vulgo casamento não formalizado, para 
salvaguardar os legítimos interesses morais e patrimoniais dos que se 
uniram maritalmente.  
O seu Preâmbulo inicia com uma forte declaração de vazio legal pela 
“inexistência de protecção legal” das “uniões de facto, em comunhão plena 
de vida, entre um homem e uma mulher com capacidade legal para contrair 
matrimónio” (ipsis verbis). A ausência de protecção legal nota-se mais 
facilmente no não reconhecimento de direitos aos indivíduos que, de forma 
livre e consciente, optam por viver maritalmente, isto é sem se 
formalizarem a união entre ambos. Por isso as consequências são não 
somente morais como também patrimoniais no entender do legislador 
ordinário. 
Outra das razões que fundamentara a disciplina legal compreendida na Lei 
n.º 3/1976 está patente, igualmente, no mesmo Preâmbulo: atribuição “de 
direitos e deveres próprios de marido e mulher…” ou seja a equiparação da 
união de facto (rectius sensu casamento não formalizado) ao casamento 
formalizado (civil ou religioso) em termos de dignidade legal, como bem 
formula o legislador ordinário no artigo 1.º, n.º 2: “O casamento não 
formalizado produzirá todos os efeitos próprios do casamento formalizado, 
quando for reconhecida judicialmente.” 
Em termos práticos a questão resume-se à extensão dos direitos conferidos 
ao casamento formalizado ao casamento não formalizado, mas objecto de 

                                                                                                                                               
sobre a situação física ou económica dos indivíduos, no sentido da diminuição do rendimento ou do 
aumento das despesas (“(…), ont une incidence commune sur la situation économique des individués, 
qu’ils suscitent une diminution du revenu ou, inversement, un accroissement des dépense”). 
Sobre os riscos sociais e as técnicas da sua cobertura vide JACQUES DOUBLET, Sécurité Sociale, 
Collection dirigée par Maurice Duverger, Thémis Droit, Press Universitaires de France, Paris, 1967, pp 7-
11. 
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reconhecimento judicial. Neste particular o preceituado no artigo 6.º, idem, 
procura encontrar soluções para as situações de cessação da união de facto. 
Em suma, a importância e a validade da Lei n.º 3/1976 resumem-se a 
estabelecimento de um princípio de equiparação material para efeitos de 
extensão dos efeitos jurídicos às pessoas dos cônjuges e suas relações 
patrimoniais, nos termos em que a constituição dos laços matrimoniais está 
configurada na lei. Assim sendo, a abrangência subjectiva desta Lei exclui 
do campo de extensão dos mesmos efeitos jurídicos as uniões de facto não 
reconhecidas judicialmente. Ou seja, os efeitos jurídicos queridos pelo 
legislador ordinário não se estendem sobre as pessoas e suas relações 
patrimoniais afora do núcleo subjectivo previsto na Lei n.º 3/1976. 
 
Assim configurado, não se pode extrapolar uma qualquer discriminação das 
famílias constituídas à margem dos dois regimes concebidos pelo legislador 
ordinário, porquanto os destinatários das normas dessa Lei são as pessoas 
(incluindo as suas relações conjugais e patrimoniais) e não o núcleo 
constituído por estas mesmas pessoas e seus descendentes, a família, cuja 
constituição não está apego a nenhum formalismo legal.  
A família (cfr. artigo 26.º CRGB1028) goza de protecção legal, ancorada em 
bases objectivamente sociais e culturais, nomeadamente por ser 
considerada o substrato da sociedade, a célula viva que a sustenta. Ela 
configura uma entidade social, cultural e moral, para além de ser uma 
unidade de produção, distribuição e de assistência, como ficou vincada 
supra. Nesta perspectiva merece protecção do Estado para a sua 
manutenção e aperfeiçoamento, a sua dignidade e bem-estar, cuja 
concretização deverá ser traduzida em iniciativas legislativas 
específicas1029. 
O preceito constitucional do artigo 26.º, n.º 1, não define a família, o que 
permite pensar que se trata de “um conceito relativamente aberto, cuja 
«densificação» normativo-constitucional comporta alguma elasticidade, 
tendo em conta designadamente as referências constitucionais que sejam 
relevantes (por ex. …, de onde decorre que o conceito de família não 
pressupõe o vínculo matrimonial) e as diversas concepções existentes na 
colectividade.”1030 
                                                 
1028 Os reflexos desta norma constitucional encontram-se em diversas matérias, sobretudo no domínio da 
fiscalidade. Vide a nossa tese de mestrado, A repartição dos recursos públicos…, passim, sobretudo pp 
175 e ss 229, 363, 369, 371...   
1029 Não obstante as diferenças em termos de conteúdo das disposições das CRGB e CRP, no sentido aqui 
expresso, vide JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Tomo I: “Concretamente no que se refere ao artigo 67.º, o legislador constitucional enuncia uma série de 
incumbências do Estado para a protecção da família. E, uma vez que se está perante prestações não 
vinculadas, o artigo 67.º só ganha, em princípio, um conteúdo positivo através da interpositio do 
legislador (Acórdão n.º 24/00), não conferindo um direito imediato a uma prestação efectiva, visto que 
não é directamente aplicável nem exequível por si mesmo (Acórdão n.º 829/96.)”  
1030 JJ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa, Anotada, 
artigo 67.º, p 351. 
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Nesses termos, a Lei Fundamental, na minha perspectiva, não acolhe 
nenhuma formulação formal da família, desenraizada da realidade social e 
cultural do país. O previsto no n.º 1 do artigo 26.º (“O Estado reconhece a 
família e assegura a sua protecção”) abstrai de qualquer formalismo a 
noção da família. Isto é, a Constituição não obriga a um tipo de família 
formal, formada à luz da lei e cultura ocidentais, diferente da família 
tradicional, imbricada na tradição secular guineense e africana. 
O legislador constituinte não pretendeu formular dois tipos de família 
guineense. Muito menos conferir protecção a um determinado tipo de 
família, com base no contrato de casamento. Isso mesmo decorre da 
abrangência e abstracção por ele utilizada na previsão constitucional ínsita 
nesse dispositivo legal. Assim, qualquer tentativa de reducionismo legal da 
noção da família a um conceito formal, que se retira da decisão de contrair 
formalmente matrimónio, não encontra expressão constitucional, nem o 
chão axiológico na realidade guineense. 
A protecção da família está imbricada na sua consideração como unidade, 
que quotidianamente manifesta as suas alegrias e tristezas, partilha o 
habitat comum ou familiar, reservado à sua convivência, à sua intimidade. 
Do mesmo modo, na produção, distribuição e assistência ela conjuga os 
esforços. Portanto, ela é entendida pela sua função social sintetizada no 
empenho de todos na produção de rendimentos, repartidos de acordo com 
as suas necessidades. Nesse fenómeno tradicional realça-se o aspecto da 
coesão e assistência familiar. Esta última constitui um dever de 
solidariedade entre os membros da mesma família1031. 
Ora, é sobre este modelo tradicional que se formou a sociedade guineense, 
baseada na família tradicional africana, hierarquizada na autoridade 
paterna, independentemente do vínculo biológico1032, que dirige a família, 
orienta a produção e reparte o sustento a cada um dos seus protegidos, 
diferentemente do modelo estrutural da família convencional ou 
institucional, que assenta na cooperação dos cônjuges e dos seus filhos. 
Uma família modelada nos hábitos e costumes ocidentais.  
 
O objectivo principal da Lei n.º 3/1976, como se disse, está na procura da 
realização da justiça, pela equiparação de casados segundo os usos e 
costumes, mas sancionados nos termos da lei, a casados segundo a lei. Ora, 
dentro desta configuração pode-se encontrar um universo subjectivo que 

                                                 
1031 Somos tentados a concordar e transcrever HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de 
organização da economia agrícola, pp 56-57: “Corresponde à realidade afirmar que, tanto social como 
economicamente, o indivíduo vive no grupo, do grupo e para o grupo e também que os laços criados e 
mantidos no íntimo deste são tão generalizados, intensos e fortes como eventuais e fracos são aqueles que 
o ligam a entidades estranhas.” (Itálicos no original). 
1032 HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, p 183, refere este aspecto : «À côte de la filiation 
biologique se crée une affiliation entre père nourricier et ses «beau» enfants qui est d’ordre social. Le 
droit aura bien du mal à gérer cette contradiction entre lien biologique et lien d’affiliation.» 
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decorre do direito da família, mormente através da sua instituição 
casamento, similar ao direito laboral e ao direito da segurança social.  
Ou seja a configuração legal do casado ou equiparado não é indiferente a 
pessoa do trabalhador ou vice-versa. O direito que o assiste, enquanto 
pessoa, incluindo os seus, não é diferente ao direito que assiste ao 
trabalhador, contanto que seja casado segundo a lei ou equiparado.    
A configuração legal do trabalhador (subordinado) está ancorada na 
qualidade de alguém que coloca, livremente, a sua força braçal ou 
capacidade intelectual à disposição de outrem, para produzir um bem ou 
prestar um serviço, submetendo-se em todo ou em parte as suas ordens e 
instruções. Em contrapartida disso aufere uma retribuição ou salário. A 
orientação legal e doutrinária alia-se de qualquer elemento que não seja 
estritamente jurídico-económico, como seja a abordagem contratual, 
incluindo os direitos e deveres dele decorrentes. 
Esta configuração legal atravessa toda a legislação laboral, bem como o 
esquema de protecção social dos trabalhadores em geral. Nas previsões 
legais o domínio económico e a actividade económica a ele inerente estão 
expressamente vincados e conferem orientações ao intérprete e aplicador de 
direito nas situações concretas. A estes não compete a formulação de juízos 
não interiorizados pelo legislador constituinte. 
A formulação clássica do direito à protecção e segurança social e sua 
vinculação ao indivíduo é incompatível com a atribuição de um direito 
especificamente referenciado à família. Ou seja ela verifica-se 
relativamente aos seus membros (vide n.ºs 2 e 3 do artigo 26.º CRGB). 
Nesta perspectiva, este direito é inerente à qualidade do cidadão-
trabalhador e a partir dele a extensão aos membros da sua família.  
Entretanto, a formulação do preceito constitucional (constante do n.º 1, do 
artigo 26.º) parece dirigir-se directamente à família e não ao indivíduo. Ela 
seria detentora de um direito à protecção em geral e especificamente a 
protecção social, independente dos indivíduos que a compõe. Este direito, 
contudo, não opera directamente por carecer de intermediação do legislador 
ordinário.  
 
A família é, entre outras, uma instituição social. Como tal ela reflecte a 
própria sociedade, sendo considerada seu núcleo fundamental. Nessa 
medida merece protecção do Estado, nessa sua qualidade, a ponto do 
legislador constituinte, afirmar o seu reconhecimento e protecção (artigo 
26.º, n.º 1 CRGB 1984, primonata versão).  
Deste preceito constitucional retira-se o direito das pessoas a constituir a 
sua própria família. É a família constituída por livre manifestação ou 
encontro de duas vontades que o legislador constituinte dirige directamente 
em matéria do reconhecimento e da protecção do Estado e da sociedade. 
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Em resultado disso ela e os seus membros gozam de um direito à criação de 
condições objectivas para as suas realizações1033.   
Evidentemente que este preceito constitucional, ao cabo e resto, estará a 
vincular o Estado no domínio das prestações sociais devidas à família e a 
cada um dos seus membros, porque de outro modo mal se compreenderia o 
seu alcance. Assim, a expressão dos objectivos de promover a constituição 
da família, de um lado, e de assegurar a sua protecção, de outro, não 
deixam margens para dúvidas do espírito do legislador constituinte.  
 
Entretanto, como se concretiza o objectivo de reconhecimento e promoção 
da constituição da família? Basta aprovar e publicar as legislações? Será 
por via da criação de apoios e incentivos fiscais? Apoios específicos aos 
pais e filhos? Que estruturas devem ser criadas? Estas e outras são as 
interrogações compreendidas na formulação do segundo aspecto da questão 
supra. 
Obviamente estas questões não estão retratadas na Constituição, pelo que 
se afigura útil o recurso a lei, para se saber como é efectivado ou 
concretizado o direito à segurança social (numa raciocínio lógico ínsito na 
ideia da protecção geral reservada à família guineense e não europeia) 
previsto na Constituição.  
Entre as soluções legais podia-se exemplificar, por paralelismo, a 
experiência do legislador fiscal que consagrou um mínimo de rendimento 
como intangível pela tributação. Esse mínimo pode ser considerado de 
existência familiar, como tivemos ocasião de explicar1034. 
Posto isto e no que a disciplina legal relativa à protecção social respeita, 
torna-se necessário o questionamento de soluções infraconstitucionais e 
infra-legais, que não se ancoram na mesma linha de equiparação querida 
pelo legislador constitucional (artigo 26.º, n.º 1, CRGB) e legislador 
ordinário da Lei n.º 3/1976. Estamos a pensar nas directivas administrativas 
(ordens de serviço e instruções) produzidas para regular o acesso aos 
direitos constantes nos documentos referenciados supra. 
A Constituição e a Lei n.º 3/1976 não fazem depender a equiparação do 
casamento não formalizado, mas reconhecido judicialmente, ao casamento 
formalizado de nenhum critério subjectivo, mormente a volição do 
intérprete-aplicador de direito. A vinculação que resulta das estipulações 
constitucional e legal não dá azo a qualquer manifestação volitiva.  
 Por outro lado, o princípio da igualdade de tratamento impede que haja 
discriminações infundadas, baseadas, nomeadamente no estado civil das 
pessoas. A qualidade de trabalhador e a da sua família remete-nos para um 
conceito jurídico-económico e sócio-cultural, respectivamente. Os critérios 

                                                 
1033 JJ GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa, Anotada, 
artigo 67.º, p 351. 
1034 Vide a nossa tese de mestrado, pp 175-185. 
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a questionar são a eles inerentes: trabalhador (subordinado ou 
independente), com família constituída, independentemente da 
formalização do vínculo matrimonial. Aliás, defendem GOMES 
CANOTILHO e VITAL MOREIRA que “o conceito de família não 
pressupõe o vínculo matrimonial.”1035 
Dir-se-ia – num genuíno pleonasmo – que o trabalhador trabalha e, 
portanto aufere rendimento amputado para os fins de garantia da sua 
protecção e da sua família, nos termos da lei. São estas as condições 
objectivas para pertencer um dos sistemas públicos de protecção social, 
com certeza que o benefício dos direitos inerentes terá de ser procurado nas 
mesmas bases. À esta luz, questiona-se a legitimidade de, pelo critério 
administrativo, criar restrições ou impedimentos que, à partida, não estão 
contemplados nos pensamentos dos legisladores constituinte e legal que, ao 
contrário, prevêem, para o Estado, prestações positivas em benefício da 
família.  
 
A Constituição não subordina às prestações sociais do trabalhador e sua 
família a nenhum critério, contrariamente a lei que vincula os benefícios 
dos direitos sociais à inscrição e ao pagamento de quotização. Isso obedece 
a lógica de contribuinte e beneficiário, como garantia de harmonia social e 
jurídico-laboral, pela qual se inclui todos os que preenchem os requisitos 
próprios do sistema previdencial (uma vez que estas considerações são 
relativizadas a partir da reforma da protecção social de 2007). 
 
Noutra problematização, a Circular n.º 02/2001, do Director-Geral do 
Instituto Nacional de Presidência Social, determina um condicionalismo, 
uma restrição1036 de direitos do trabalhador e da sua família, não constituída 
nos termos da lei, para efeitos de benefícios do sistema previdencial. Pensa-
se que tem na sua base um seguidismo ao legislador ordinário da Lei n.º 

                                                 
1035 Comentários ao artigo 67.º, in Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4ª Edição 
Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p 351. 
1036 As restrições dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, de acordo com o preceituado no artigo 
30.º, n.º 3, CRGB, devem configurar lei geral e abstracta, dentro dos condicionalismos nele estabelecidos. 
Ainda a Constituição configura estas matérias como reserva absoluta de lei da ANP [cfr. artigo 86.º, al. 
k)], elevadas à categoria de limite da lei de revisão constitucional [artigo 130.º, al. e]. De igual modo e de 
uma maneira mais específica, a protecção dos direitos fundamentais dos trabalhadores [artigo 130.º, al. 
f)], enquanto outro dos limites.   
Como se sabe a Circular configura um acto normativo concreto da Administração Pública, e como tal por 
ela não estão assegurados os critérios e parâmetros determinados pelo legislador constitucional (cfr. os 
artigos supra citados). Assim sendo não se afigura admissível, em matéria de restrição dos direitos, 
liberdades e garantias, a existência de tal Circular na ordem jurídica guineense, por contrária aos 
normativos constitucionais. A Constituição ao regular as instituições sociais, económicas, políticas, 
culturais, religiosas, etc, estará a criar uma harmonia e paz sociais que não podem ser quebradas por uma 
qualquer manifestação do poder consubstanciado em actos administrativos, sob pena de reacção da 
própria ordem jurídica.    
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3/1976, sem embargo da errada interpretação do seu espírito, que se traduz 
na ideia da igualdade e não discriminação1037 da família guineense. 
O sistema de protecção social que se retira do princípio da protecção geral 
previsto, para a família, no n.º 1 do artigo 26.º CRGB, não admite 
discriminação, sobretudo quando se denega a consideração de unidade de 
produção, de repartição e de solidariedade as famílias não constituídas 
legalmente. Enquanto unidade social e económica1038 não faz sentido 
qualquer diferenciação do ponto de vista formal entre a família legalmente 
constituída e a família tradicional.  
O nosso sistema de protecção social está baseado na contribuição anterior 
do trabalhador, independentemente da sua relação de vida ser legal, marital 
ou em regime de concubinato. O trabalhador-concubino1039 é um 
contribuinte líquido do sistema público de protecção social, para o qual 
contribui independentemente do seu estado civil, como todos os 
trabalhadores dependentes casados ou solteiros. 
 
Não parece lógico admitir a construção do sistema público de protecção 
social em bases diferentes consoante se esteja na presença da obrigação de 
contribuição a partir da figura jurídica do trabalhador subordinado, 
vinculado ao exercício de uma actividade económica, e a contribuição 
salarial, ou do benefício, sujeito à restrição ou amputação, que disso 
decorre para si e sua família (sobretudo o indivíduo com que vive em 
comunhão de tecto) como resulta da Circular em referência. Isso demonstra 
a deformação1040 do sistema público de protecção social, inadequado a 
realidade sócio-cultural da maioria da população guineense1041.  

                                                 
1037 Sobre os efeitos discriminatórios queridos pelo legislador fiscal, por via da diferenciação da família 
legalmente constituída e a união de facto não formalizada, em matéria da tributação da unidade fiscal, a 
família, vide a nossa tese de mestrado, pp 175 e ss.   
1038 Esta designação que se aplica à família, enquanto núcleo composto por indivíduos, os membros, 
ligados por laços de consanguinidade e afeição e também por laços económicos, é diferente da unidade 
económica e social (de francês “unité économique et sociale”). Esta última tem origem na empresa e 
respeita à forma de organização representativa dos trabalhadores. Neste sentido a jurisprudência do Cour 
Cass. de Paris, de 16 Janvier 1985 relativamente à sociedade Brit Air e duas outras.  
Sobre o assunto vide FRANCK PETIT, “L’unité économique et sociale peut-elle accueillir un CHSCT ?”, 
in Droit Social, n.º 5, Mai, 2008, pp 560-565.  
1039 A relação concubina que se estabelece entre os companheiros é caracterizada pela existência de uma 
vida em comum por mais de 3 anos. O mesmo é dizer considera-se companheira(o) a pessoa que mantém 
união estável com o(a) trabalhador(a).   
Vide o artigo 4.º da Lei n.º 3/1976. No intuito de sanar a injustiça derivada da lei civil colonial, por força 
do Código Civil, que deixa sem protecção a opção voluntária de duas pessoas (homem e mulher) que, 
possuindo capacidade civil matrimonial, decidem viver ou coabitar debaixo do mesmo tecto e partilhando 
as alegrias e tristezas diárias: comunhão plena, sem no entanto contraírem casamento formal, esta Lei 
vem introduzir na ordem jurídica interna a figura jurídico-civil de união de facto vulgo casamento não 
formalizado, para salvaguardar os legítimos interesses morais e patrimoniais, desde que preenchidos os 
requisitos (“de singularidade, estabilidade e seriedade”) constantes do artigo 2.º, idem.  
1040 Igualmente essa deformação, num outro prisma, pode encontrar-se no relacionamento do sistema 
público com a realidade empresarial nacional. Com efeito, a lei adopta como critério de vinculação ao 
sistema o carácter económico da actividade económica, através de uma vinculação ou não a uma entidade 
patronal. Ora, isso pressupõe o cumprimento de formalidades legais. A dependência do regime público 
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A família constitui um núcleo que produz e consome. E manifesta 
solidariedade entre os seus membros, que vêem os seus rendimentos1042 
amputados para efeitos de contribuição para o sistema público contributivo 
de protecção social. Esta amputação patrimonial não é dominada por 
nenhuma discriminação em nome da família formal ou tradicional. Assim 
sendo, lógico seria pensar que os benefícios derivados dessa mesma 
amputação não seguem nenhuma concretização administrativa assente no 
princípio da exclusão total ou parcial, com base em pressupostos formais 
não referenciados pelo legislador ordinário, na linha do princípio da 
igualdade geral consagrado na Constituição. 
 
Em suma, a peculiaridade da sociedade guineense não é acolhida em 
termos de soluções práticas, pelo menos no entendimento da entidade 
gestora dos fundos do sistema público contributivo, o Instituto Nacional de 
Previdência Social1043. Isso revela o antagonismo entre a realidade sócio-
cultural, reflectida na Constituição, ainda que em termos programáticos, e 
as soluções administrativas, que recusam o reconhecimento de direito ao 
benefício do sistema público a familiares dos trabalhadores, contribuintes 
do sistema, não unidos por vínculos matrimoniais, a arrepio da tradição 
secular de convivência marital, segundo os usos e costumes, e da própria 
Constituição que consagra o princípio da protecção da família (n.º 1), em 

                                                                                                                                               
contributivo de protecção social a formalismos próprios da relação jurídico-laboral não se adequa, por 
completo, à realidade sócio-económica, constituída grandemente por pequenas unidades artesanais 
familiares, um avolumado de sector informal que actua à margem da lei, portanto, não abrangido pelas 
disposições legais que imperam nesta matéria. Estas condicionantes legais acabam por afastar da 
protecção social pública um grande número de trabalhadores deste sector, por não cumprirem com os 
requisitos estabelecidos na lei. 
1041 Ensina ILÍDIO DAS NEVES, Crise e Reforma da Segurança Social, pp 30-31: “Quem não for beber 
nas raízes próprias de cada país a explicação para certos métodos e determinadas experiências em matéria 
de segurança social, tendo em vista a compreensão da legislação adoptada, dos regimes financeiros 
estabelecidos e do tipo de instituições gestoras criadas dificilmente pode fugir a uma certa distorção da 
realidade concreta, que se agrava de modo muito acentuado quando se procura transpor essas situações 
para países, …, que apresentam condicionalismos muito diferentes.”  
E conclui: “Cada país escolheu e desenvolveu as suas técnicas de protecção social próprias, do mesmo 
modo que optou por estruturas constitucionais diferenciadas, adoptou modelos de administração pública 
bastante diversos e definiu regimes jurídicos específicos em numerosos aspectos: na actividade 
económica, no domínio cultural, na área da defesa e mais ainda nas áreas sociais.” 
1042 A utilização da expressão, em plural, não é inocente, porquanto uma vez percebidos os rendimentos 
pelo trabalhador, eles passam a pertencer a todos (rendimento familiar), ainda que sob a administração do 
pai protector, geralmente a única fonte de rendimento familiar, sem embargo da independência económica 
da mulher e dos filhos que caracteriza a sociedade formal. Isso explica a consideração dos encargos da 
família como limitação dos rendimentos do trabalhador.  
Diferentemente, perguntar-se-á se a mesma lógica domina o sistema público não contributivo em matéria 
de extensão dos benefícios aos membros do agregado familiar. O combatente da liberdade da Pátria 
carece de formalizar constituição da sua família para efeitos de benefícios sociais? Não se diga que os 
regimes são diferentes…    
1043 Pela Circular n.º 02/2001, de 27 de Abril, do Instituto Nacional de Previdência Social, o Director-
Geral informa “a todas as empresas/beneficiárias, desta Instituição que os atestados de coabitação da 
Câmara não conferem direitos à(ao) companheira(o) como legítima(o) esposa/marido, uma vez que a lei 
reconhece apenas os casamentos formalizados” (sic). 
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matéria da sua constituição – e não no contrato de casamento – e da 
igualdade dos filhos, “independentemente do estado civil dos progenitores” 
(n.º 2) todos do artigo 26.º  
 
Não distante destas preocupações, ainda na mesma esteira, é a problemática 
da concessão dos benefícios a todos os membros da família1044 (do 
trabalhador) na acepção aqui defendida. Em abono da verdade a 
racionalização dos benefícios seria a solução ideal: a limitação do número 
de beneficiários parece, na actualidade, uma solução real e consentânea 
com a realidade guineense. Ou o estabelecimento de um plafond1045 que 
suportaria os encargos com a necessidade da família em termos de 
prestações sociais.  
Em suma, a configuração do direito à protecção e segurança social da 
família está talhada à medida da família, na sua concreta composição, sem 
qualquer formalismo, incluindo todos os seus membros. A não ser assim 
não se consegue divisar o espírito do legislador constituinte que obriga a 
incumbências estaduais, que justificam políticas públicas destinadas à 
conceder prestações sociais1046 à família e aos seus membros. 
Por outras palavras, diferentemente da realidade constitucional e legal, 
divergente seria a realidade prática em matéria da protecção à família, 
conforme consagrada no artigo 26.º, n.º 1 CRGB. Neste, a circunstância do 

                                                 
1044 Tem-se em vista que, em geral, as famílias guineenses – na esteira das famílias africanas – são 
constituídas por um número relativamente grande de membros, o que pode justificar políticas públicas 
que visam limitar os benefícios de cada deles. Mas, por outro lado, a jurisprudência estrangeira 
(concretamente a portuguesa, cfr. Acórdão n.º 690/98) tem vindo a acolher um conceito de família que 
envolve as relações familiares, marcadas por relações de consanguinidade e afinidade, família alargada, 
diferente da tradicional. 
Apesar do número, por vezes, muito alargado de indivíduos que compõem uma família, nem por isso a 
solidariedade, entre eles, fica reduzida ou limitada. Aliás, o bom crioulo da terra (imortalizado na poesia 
musicada de José Carlos Schwartz) ensina que “santchu cumprido rabo, má si bu rikitil na ponta i ta 
sinti”, em português significa: “apesar da cauda comprida do macaco, se a picar na ponta (extremidade) 
ele reage”. Ou seja, por mais numerosa que sejam as famílias o sentimento de solidariedade une a todos 
os seus membros, a tal ponto que as alegrias e tristezas, sobretudo estas últimas, são por todos partilhadas, 
mesmo que haja autonomia dos filhos pela constituição das respectivas famílias.    
Num outro prisma, que pode ser traduzida na extensão da responsabilidade ou castigos a vários ou todos 
os membros da família por ilícito de um dos seus membros, a “responsabilidade colectiva” por “vingança 
de sangue” de que falava HANS KELSEN, Teoria Pura do Direito, p 141. 
1045 Evidentemente que esta solução comporta eventualmente alguma dose de exclusão, na medida em que 
o plafonamento das despesas sociais poderá implicar a sua não realização total ou parcial, o que a 
verificar-se poder consubstanciar afastamento de alguns beneficiários. 
Com isso não se confunde o plafond relativo ao “tecto superior contributivo” introduzido, no sistema de 
protecção social português, pelo artigo 46.º da Lei n.º 32/2002 (e, antes, nas Leis n.ºs 28/1984 e 17/2000), 
quanto aos limites contributivos: elevado e situado entre este e um valor indexado ao salário mínimo 
nacional.  
Vide sobre o assunto, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A reforma da Segurança Social em Portugal, in 
Separata de Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques dos Santos, Vol. II, Almedina, 
2005, pp 623, 625; O orçamento da Segurança Social, pp 85 e ss.    
1046 Estas podem ser mais diversas possíveis, desde a habitação, a assistência materno-infantil, a 
educação, a saúde, o ensino, a criação de infra-estruturas de apoio às crianças e aos idosos, o planeamento 
familiar, apoio judiciário, incentivos fiscais, etc.    
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legislador constituinte dignar atribuir relevância a constituição e protecção 
da família em geral, abstraindo da sua concreta situação, leva-nos a pensar 
que, em sede de uma perspectiva material, teria implicações mais não seja 
na sua dignificação, enquanto célula de produção de rendimentos e de 
consumo, independentemente do vínculo formal que une os seus membros.  
O importante, nesta linha, é a concessão de assistência à família. Nos 
termos em que está consagrada, constitucionalmente, a protecção à família 
obriga a organização do sistema público de protecção social, compatível 
com a exigência constitucional. Trata-se de uma norma programática, 
destinada às entidades públicas, por via da qual estas devem proporcionar 
as famílias recursos e meios financeiros que melhoram significativamente o 
seu nível de vida e de rendimento. Assim sendo estas acções devem estar 
compreendidas no âmbito de actuação pública.  
 
O último preceito constitucional que retrata preocupações sociais de um 
grupo ou estrato da população guineense está cristalizado no artigo 46.º 
CRGB1047, e surge essencialmente a preocupação de reconhecer o 
contributo que o trabalhador (manual ou intelectual) presta durante a sua 
vida laboral, e, que, por mais diversas razões, vê diminuída a sua 
capacidade física e/ou intelectual e aptidão necessária ao mundo laboral, e, 
portanto, não pode obter o seu ganha-pão, pelo que o Estado sente-se na 
obrigação de lhe garantir segurança económica e direitos inerentes.  
Este normativo da Lei Fundamental sugere a existência de dois direitos à 
protecção para o trabalhador: o direito à protecção, segurança e higiene no 
trabalho, mais intimamente relacionado com as condições objectivas do 
local de trabalho (n.º 1), a cargo do empregador; e o direito à segurança 
social (n.º 3), que tem o Estado como sujeito passivo da relação jurídica.  
Este último direito é de concretização progressiva. Supõe-se que o 
legislador constituinte vinculou o legislador ordinário a institucionalizar 
um substrato jurídico e a organizar meios financeiros, a instituição 
Segurança Social, necessários ao cumprimento dos desideratos 
constitucionais relativos aos trabalhadores, caso em que se estaria na 
presença de uma instituição previdencial. Mas, no entanto, aquele 
legislador não forneceu nenhum critério para se questionar o cumprimento 
do desiderato constitucional nesta matéria. Ou ao invés, terá de se concluir, 
pelo menos, pela omissão legislativa.  
 

                                                 
1047 Estabelece este artigo: 
 “1. Aquele que trabalha tem direito à protecção, segurança e higiene no trabalho. 
2. O trabalhador só pode ser despedido nos casos e termos previstos na lei, sendo proibidos os 
despedimentos por motivos políticos ou ideológicos. 
3. O Estado criará progressivamente um sistema capaz de garantir ao trabalhador segurança social na 
velhice, na doença ou quando lhe ocorra incapacidade de trabalho.” 
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À margem do que se disse, algumas questões principais se colocam 
relativamente ao disposto no artigo 46.º CRGB. Primeira, a filosofia 
subjacente à qualificação “trabalhador”1048 carrega alguma significação 
formal? Ou seja a que categoria de trabalhador se refere este artigo? Aquele 
vinculado a um contrato formal, que empresta a sua capacidade intelectual 
ou sua força física, beneficiando, em contrapartida de uma remuneração 
(em natura ou monetária)? Aquele que exerce as suas actividades sem 
subordinação? Aquele que, no seu quotidiano, procura conseguir, sob 
diferentes formas, o seu ganha-pão, independentemente de qualquer 
vinculação jurídico-laboral? Inclusivamente no trabalho agrícola? Nas lides 
domésticas? Numa palavra a figura do trabalhador resulta de facto ou de 
direito? A questão não é simples porquanto em ambos os casos existirá 
relação (de direcção ou de controle) e aproveitamento do trabalho alheio.         
Segunda, a referência constitucional “garantir ao trabalhador segurança 
social na velhice, na doença ou quando lhe ocorra incapacidade de 
trabalho” (“in fine” do n.º 3, do artigo 46.º CRGB) limita a cobertura da 
protecção social do trabalhador apenas a estas eventualidades? Ou será que 
tal disposição cobre suficientemente todas as eventualidades? 
Terceira, a referência “segurança social” deverá ser entendida na sua 
acepção clássica? Ou seja a questão prende-se com a compreensividade do 
plano do direito positivo, no qual se incluem as políticas, as legislações, as 
instituições e os sistemas ditos de “Segurança Social” para se satisfazer o 
plano dos princípios gerais estabelecidos na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas, aprovada solenemente a 10 de 
Dezembro de 1948?  
As respostas a estas interrogações encontram-se no plano metodológico1049. 
Quanto à primeira questão. O conceito de trabalhador subentendido na 
enunciação como “aquele que trabalha…” (n.º 1), ou expresso no 
“trabalhador só pode ser despedido…” (n.º 2) e “sistema capaz de garantir 
ao trabalhador segurança social…” (n.º 3), todos do artigo 46.º CRGB, 
deve ser percebido no sentido jurídico-económico, com todas as 
consequências, quer no plano formal, quer no plano material.  
A análise literal destes termos sugere que a expressão deve ser entendida 
no sentido do trabalhador, aquele que exerce actividade por conta própria 
ou por conta de outrem. Neste prisma, estaria integrado nesta qualificação 
qualquer indivíduo que exerce actividade económica, numa clara alusão a 
                                                 
1048 Para um desenvolvimento da distinção entre o trabalhador dependente e o trabalhador independente, 
vide, entre outros, JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, pp 282 e ss. O autor 
mostra dificuldade na aplicação dos regimes através desta mesma distinção, recorrendo a trabalhos 
jurisprudenciais e doutrinários. Muitas das situações da vida social e económica não são de fácil 
distinção, o que inviabiliza qualquer pretensão de uma análise simplista do tema. 
1049 São os três planos (de direito positivo, princípios gerai e metodológico) apresentados por JEAN-
JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Securité Sociale, pp 3-4 e desenvolvidos nas páginas seguintes. 
Em relação ao último plano, o metodológico, o autor apresenta três direcções: a análise literal da 
expressão, a referência às qualificações do direito positivo nacional e a confrontação das experiências. 
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uma diversidade e multiplicidade de situações de vida que apresenta tal 
característica.  
Outrossim, exige-se a remuneração ou contraprestação pelo esforço 
expendido como elemento da definição legal do trabalhador. Ela deve ser 
paga em natura? Ou em moeda? Ou ainda ambas as modalidades se 
afiguram adequadas? Estará na liberdade das partes a fixação do seu 
conteúdo? 
 
Sem embargo desta latitude conceptual, no plano do direito positivo, a lei 
pode fazer depender a qualificação do trabalhador àquelas situações que 
reputa de formal. Dito por outras palavras, o formalismo legal reserva esta 
qualificação apenas ao exercício de actividades com determinadas 
características. É o que ocorre, entre nós, com a Lei Geral de Trabalho1050 
que, no seu artigo 2.º, formaliza a figura jurídica do trabalhador como 
sendo “toda a pessoa singular que se obriga contratualmente, mediante 
retribuição, a prestar a sua actividade intelectual ou manual a um 
empregador” ao sujeitar-lhe a um contrato de trabalho (segundo a forma 
escrita, de acordo com o artigo 7.º LGT) e a remuneração. 
O conceito jurídico-laboral, consagrado no plano do direito positivo, 
distancia-se assim do conceito económico do trabalhador por duas ordens 
principais de razões: devido à sua inaplicabilidade aos trabalhadores 
independentes e à não cobertura de todas as situações de subordinação 
laboral, como aquelas relativas aos trabalhos domésticos. Restringe-se, em 
consequência, unicamente aos trabalhadores subordinados ou por conta de 
outrem. Mais do que estes dois distanciamentos, um terceiro se verifica no 
concernente à percepção de uma remuneração que, a não existir, afastaria a 
sua inserção pelo menos no campo objectivo.   
 
O formalismo requerido na legislação laboral não tolhe que o sistema de 
protecção social do trabalhador formal seja extensivo ao trabalhador 
informal. Pensa-se nas trabalhadoras domésticas e nos trabalhadores 
informais, que possuem instalações próprias (aliás albergam aprendizes de 
profissões técnicas). Nas nossas cidades e campos repetem-se os mesmos 
filmes: as mulheres, no sector informal, são, por vezes, as únicas fontes de 
rendimentos. Elas sustentam famílias com um número variável de 
membros.   
A diferença reside no facto do legislador ordinário não incluir estes 
trabalhadores no campo de aplicação subjectiva da lei laboral. (Uma análise 
sem significado num sistema universal).   
A subjectivação do direito à protecção e segurança social, conforme a 
Constituição (cfr. n.ºs 1 e 3, artigo 46.º CRGB), parece limitada. Esta 
                                                 
1050 Doravante LGT. Aprovada pela Decreto n.º 2/1986, de 5 de Abril, publicada em 3.º Suplemento ao 
BO n.º 14, da mesma data. 
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limitação decorre de ela referenciar apenas aquele que trabalha, cuja 
disciplina legal se reme para a LGT. O que não é isento de dúvidas se se 
atender que o direito à segurança social para além de ser tendencialmente 
universal, não se limita a uma determinada categoria de indivíduos, dentro 
de um grupo mais abrangente, o que restringiria o alcance do direito à 
segurança social apenas aos trabalhadores. 
  
Ainda, a execução do trabalho sendo uma actividade não ocasional, mas 
permanente ou ininterrupta, no sentido de acompanhar o contrato, sugere 
que a remuneração seja igualmente permanente, paga com toda a 
regularidade. Ela configura um dos elementos obrigatórios que deve 
constar do contrato, como estipula o artigo 7.º, n.º 2, al. c), “Montante da 
remuneração…” da LGT. Apesar desta obrigatoriedade a lei [al. f) 
“Prestações em espécie”, idem, idem] não afasta a possibilidade de 
prestações em natura. Estas seriam consideradas complementares da 
remuneração (monetária) acordada nos termos da lei.  
 
O debate da segunda questão deverá conduzir ao conteúdo do direito à 
“segurança social” (como previsto no n.º 3, do artigo 46.º CRGB). Pela 
Constituição fica a ideia de um conteúdo restrito a algumas eventualidades 
(velhice, doença e incapacidade de trabalho, enquanto risco contra a saúde 
física e psíquica do trabalhador que não se confunde com a impossibilidade 
de trabalho por desemprego, por exemplo) relativas à pessoa dos 
trabalhadores e sua família. Um exemplo de eventualidade não prevista 
pela Lei Fundamental seria a maternidade, impossível de se reduzir a 
qualquer das previstas nesse número. 
Assim dito, pensa-se que a Constituição estabeleceu um núcleo mínimo de 
eventualidades que devem ser obrigatoriamente cobertas pelo sistema 
público de protecção social. Isso não invalida que haja um alargamento das 
mesmas pela legislação ordinária, sem, no entanto, afectar a reserva 
mínima. Por outras palavras, o que se exige é o respeito, no plano infra-
constitucional, da previsão Constitucional, salvaguardando e integrando o 
núcleo assim delimitado no núcleo mais abrangente das eventualidades 
protegidas.   
Por outro lado, podia-se pensar que a filosofia do legislador constituinte 
expressa um certo entendimento da “segurança social” limitada apenas as 
eventualidades previstas na Constituição e relativas ao trabalhador. A ser 
assim concluir-se-ia que aquelas que não afectam directamente a 
capacidade de laboração seriam reservadas a outras formas possíveis de 
protecção social. Estas interpretações têm em comum a circunstância de o 
entendimento da “segurança social”, conforme a Constituição, equivaler a 
um direito do trabalhador, formalizado na lei laboral, LGT. Trata-se de 
uma visão restrita que adere essencialmente ao contrato de trabalho: pelo 
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que não se vislumbra autonomia do direito laboral relativamente ao direito 
da “segurança social”.  
 
Relativamente á terceira questão. O artigo 46.º CRGB, sem contar com a 
sua inserção sistemática no núcleo de matérias do Título II1051, relativo aos 
direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais – à semelhança do 
artigo 26.º, idem –, é o único que expressa explicitamente o direito à 
protecção (social pública), no seu n.º 1. Para além desta formalização, 
surpreende o n.º 3, com a proclamação da criação, gradual, de condições 
que tornam factíveis o direito do trabalhador à “segurança social na 
velhice, na doença ou quando lhe ocorra incapacidade no trabalho.” 
A conjugação dos n.ºs 1 e 3 do artigo 46.º da Constituição parece, com 
certeza, atingir o âmago da Segurança Social. Ela concretiza-se com a 
adopção de medidas de política legislativa e material no concernente à 
organização, à estruturação e ao financiamento do sistema previdencial. 
Uma incumbência do Estado que o legislador constituinte deixa abertura ao 
legislador ordinário para a sua concretização.  
 
Sintetizando o que se disse a propósito dos dispositivos constitucionais do 
Estado guineense, dir-se-ia que ultrapassada a fase da indiferença política 
que caracterizou a CRGB 1973 no domínio dos direitos fundamentais, o 
actual movimento constitucional, que marcou a ruptura com o anterior, 

                                                 
1051 A inserção do artigo 46.º CRGB no Título II, Dos direitos, liberdades, garantias e deveres 
fundamentais parece indicar uma linha de orientação para futuro, não obstante a escassez de normas 
densificadoras a ele relativo. O condicionalismo constante do seu n.º 3 tem interesse inegável e bule com 
o tema central deste trabalho.  
As limitações reais da nossa sociedade e economia não abonam a favor de uma militância sem reservas da 
expressão Segurança Social, empregue no texto da Constituição. É evidente que o sistema está a ser 
paulatinamente construído em moldes que correspondam a designação nas legislações e experiências 
nacionais e internacionais sobre a matéria, na perspectiva da sua universalização.  
O legislador constitucional não obriga, no presente, que o direito à protecção social (do trabalhador) 
esteja ancorado nas mesmas bases e pressupostos de um sistema de Segurança Social, na sua concepção 
universal, tal como concebido e compreendido nas economias e experiências mais desenvolvidas. Tal 
obrigação deverá ser realizada a prazo. Isto é a sua concretização está dependente da intervenção do 
legislador ordinário e sobretudo da disponibilidade de recursos que permitam a concepção, organização, 
coordenação e financiamento do sistema de Segurança Social.  
Em relação à interpretação das normas que consagram direitos fundamentais existe uma abundante 
bibliografia, entre outras JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, pp 146-152; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976, passim; MARCELO REBELO DE SOUSA e J. MELO 
ALEXANDRINO, Constituição da República Portuguesa Comentada, pp 93-94.  
Em relação ao direito às prestações sociais e a problemática dos direitos económicos, sociais e culturais, 
vide a nossa tese de mestrado, pp 226-227, 369-379; 423, 434, 456, 464, 469. Também JOÃO 
CAUPERS, Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, passim;  LÉVY BRUHL, «Les 
facteurs d’évolution du droit», in Sociologie du droit, Presses Universitaires de France, Paris, 1981 ; 
YVES SAINT-JOURS, «La dimension pluridisciplinaire de la sécurité sociale», in Traité de sécurité 
sociale, 2e. Edition, Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence, Paris, 1984. 
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cuidou de consagrar o nosso já conhecido Título II, relativo aos direitos, 
liberdades, garantias e deveres fundamentas, onde se incluem os artigos 
26.º e 46.º CRGB. Contrariamente a inserção do artigo 5.º, idem, no núcleo 
dos princípios fundamentais do Estado, inserido no Título I.  
Dito por outras palavras, na presente sistematização da Constituição 
surgem direitos fundamentais à protecção (e segurança) social, consagrados 
nos correspondentes artigos e têm como núcleos subjectivos o combatente 
da liberdade da Pátria, a família e os trabalhadores, respectivamente as 
previsões dos artigos 5.º, 26.º, n.º 1, e 46.º CRGB. Em todos estes artigos 
encontram-se presentes preocupações públicas com diferentes estratos 
sociais, por diferentes motivos e fundamentos, através de comandos 
constitucionais que obrigam a uma concretização prática, que se apresenta 
bicéfala: assim, os combatentes da liberdade da Pátria seguem o esquema 
de protecção dos funcionários públicos e as famílias são duplamente 
protegidas: enquanto núcleo social e enquanto unidade de produção através 
dos seus membros (trabalhadores de regime previdencial e de regime de 
aposentação), mas de forma autónoma e independente.  
 
De tudo quanto procede, o direito à protecção social configura, em termos 
constitucionais, um direito social, cuja inserção não se afigura única, mas 
díspar: em sede de princípios fundamentais do Estado e em sede de 
direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais. Sendo direito social 
– como são o direito à protecção dos combatentes da liberdade da Pátria 
(artigo 5.º), o direito à protecção da família (artigo 26.º), e o direito à 
protecção dos trabalhadores (artigo 46.º) – requer prestações positivas por 
parte do Estado ou entidades públicas, criadas para o efeito. Estes direitos 
fundamentais são devidos a estes estratos sociais, constituindo para o 
Estado um dever fundamental1052 social, cuja concretização depende da 

                                                 
1052 A consagração dos deveres fundamentais públicos – a par dos direitos fundamentais – é consequência 
de uma preocupação dominante de limitação dos poderes públicos, sobretudo nos regimes totalitários ou 
autoritários. Não obstante, a ausência de consagração expressa, a nível da epígrafe, em termos de 
capítulos ou títulos, porque resultam do reconhecimento dos poderes públicos, torna-se dispensada a sua 
afirmação específica, em sede da estrutura constitucional. Sabe-se que o objecto dos direitos económicos 
e sociais são políticas públicas ou programas de acção governamental, que visam suprir ou suprimir as 
carências sociais. Estes direitos confrontam os seus titulares (sujeitos colectivos ou individuais) com os 
sujeitos passivos, o Estado e entidades públicas similares. 
A nossa posição reduz-se unicamente a consideração dos cidadãos como titulares de direitos subjectivos 
exigíveis perante o Estado e entidades públicas similares. Numa outra perspectiva, não pacífica, que 
localiza nestes os mesmos direitos, vide JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de 
Direito, pp 76-82, que sintetiza a teoria dos direitos subjectivos públicos, uma construção de origem 
alemã, no século XIX, partindo da constatação de posições subjectivas do Estado e dos particulares, 
tuteladas pelo direito – por isso a designação de direitos subjectivos – com correspondentes deveres. 
Resulta desta teoria a conciliação, pelo direito, da liberdade individual com a soberania estadual. Em 
síntese deparam-se dois matizes compatíveis com esta teoria: a francesa ou de fundamentação 
jusnaturalista dos direitos fundamentais como limites à soberania estadual e a germânica ou de 
fundamentação da concessão dos direitos dos particulares como auto-limitação do Estado.   
A primazia dos direitos subjectivos dos particulares sobre os direitos fundamentais públicos nas situações 
de tensão é defendida por CASALTA NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos…, pp 15-16.  
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intervenção legislativa mediadora e dos recursos em geral, aplicando-se-
lhes o regime dos artigos 29.º, n.º 1, e 30.º, n.º 2, CRGB.  
 
As normas constitucionais – bem como as outras normas, ainda que 
hierarquicamente inferiores – configuram comandos jurídicos atribuídores 
de um conteúdo mínimo1053 de direitos, liberdades e garantias fundamentais 
aos seus destinatários. E estes constituem verdadeiros direitos subjectivos 
que obrigam a uma actuação positiva do poder público, incluindo a criação 
de condições objectivas necessárias à concretização dos direitos 
fundamentais.    
E a sua materialização depende das condições económicas materiais 
(rectius sensu “grau de desenvolvimento do país”, conforme o artigo 58.º 
CRGB), mediante concepção de estruturas organizacionais de “promoção 
contínua do bem-estar do povo e da eliminação de todas as formas de 
sujeição da pessoa humana a interesses degradantes, em proveito de 
indivíduos, de grupos ou de classe” como manda o artigo 11.º, n.º 2, idem. 
Noutra formulação, concluir-se-ia que esses direitos contemplam duas 
exigências fundamentais: de um lado, o desenvolvimento económico, de 
outro, a intervenção pública do Estado.  
Na nossa Lei Fundamental os direitos sociais consagrados no Título II da 
Constituição, apesar de tudo, no que tange à sua concretização, não se 
libertam da limitação imposta pelo estádio de desenvolvimento económico. 
A dependência ou funcionalização desses direitos ao nível de progresso 
económico (entre nós o artigo 58.º CRGB1054) e social surge como uma 
limitação prática do desiderato constitucional de protecção quer da família, 
quer dos trabalhadores. O que já não acontece, em princípio, com os 
combatentes da liberdade da Pátria (cujos direitos estão previstos no Título 
I), como se disse supra. 
Contudo, esta dependência da concretização dos direitos económicos e 
sociais ao grau de desenvolvimento económico não afasta, na nossa 
opinião, a sua inclusão de entre os direitos fundamentais. Para nós os 
direitos modernos têm a mesma força jurídica dos direitos clássicos. 
Ambos impõem obrigatoriedade e vinculatividade aos poderes públicos1055. 

                                                 
1053 Acórdão n.º 509/02. Também JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, p 634. 
1054 Reza o artigo 58.º CRGB: “Em conformidade com o desenvolvimento do país, o Estado criará 
progressivamente as condições necessárias à realização integral dos direitos de natureza económica e 
social reconhecidos neste título.” 
Em geral os acontecimentos do século XIX desmentem a dependência dos direitos económicos e sociais 
ao nível de desenvolvimento económico. Mas, não obstante o registo de significativos avanços no 
domínio económico não foi acompanhado, de imediato, de melhorias significativas na vida de grande 
parte das populações. Entretanto, as reivindicações sociais do final século XX e início do presente 
provocaram algumas mudanças.   
1055 A diversidade e o constante aparecimento de novos direitos económicos, sociais e culturais, que por 
vezes se sobrepõem, são dois aspectos que condicionam um regime jurídico idêntico do previsto para os 
direitos, liberdades e garantias, sem embargo de, recorrendo aos princípios gerais do ordenamento 
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A expressão infra-constitucional das questões sociais antecipa a própria 
independência da Guiné-Bissau, mesmo se considerarmos as diferenças de 
matizes dos paradigmas e legalidades em cena: os coloniais e os 
revolucionários, na sua primeira manifestação. Por outras palavras, as 
preocupações nesse plano datam da época colonial, com a configuração da 
arquitectura jurídica e sistematização técnica dos seus normativos, sem 
contar com os instrumentos normativos internacionais, recebidos 
formalmente na ordem jurídica guineense, por via da Lei n.º 1/1973. Esta 
explica de todo os antecedentes históricos da formação do direito da 
protecção social na Guiné-Bissau.  
Sem embargo alterações posteriores foram introduzidas no intuito de se 
adequar as soluções legais à concreta realidade social, económica, cultural 
e política. Com maior incidência nos anos setenta e oitenta as (novas) 
orientações políticas conduziram a reformas dos dispositivos infra-
constitucionais, na tentativa de criar um sistema coerente de normas 
jurídicas atentas às particularidades e às especificidades da sociedade e da 
economia nascentes. No entanto, as propostas de soluções legislativas 
tardaram a lograr efeitos em virtude do esbarramento na ausência de 
vontade política1056.   
Atendendo a essas circunstâncias, uma das características marcantes da 
Segurança Social é a proliferação ou dispersão das legislações, por leis 
avulsas, compreendendo uma disciplina parcial, que permita responder as 
situações concretas e específicas de todos ou de alguns estratos 
populacionais. As opções políticas em que se traduz cada uma delas têm 
em vista à cobertura de situação de carências específicas ou generalizadas. 
Isto é, não há uma codificação das soluções legislativas, nem tão pouco em 
matéria da disciplina global, configurada num documento único, a lei de 
bases1057.  

                                                                                                                                               
jurídico, poder “beneficiar de regras homólogas das regras formuladas para os direitos, liberdades e 
garantias”, conforme JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, p 341. Também JJ GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp 589 e ss. 
Vide também sobre o assunto, na perspectiva dos direitos fundamentais dos trabalhadores, JOÃO 
CAUPERS, Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a Constituição, pp 147 e ss. 
No pólo oposto, o dos deveres fundamentais quanto à sua inaplicabilidade directa, vide CASALTA 
NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos…, pp 148 e ss. Escreve o autor, p 148: “Ao contrário 
do que sucede com os preceitos constitucionais relativos aos direitos, liberdades e garantias, que são 
directamente aplicáveis (ainda que nem sempre exequíveis), os preceitos relativos aos deveres 
fundamentais apenas são indirecta ou imediatamente aplicáveis.”  
1056 Tal poderá ser explicada, em parte, pelo relacionamento institucional pouco saudável entre o poder 
executivo e o poder legislativo. Atenta-se, por exemplo, na iniciativa legislativa, consubstanciada no 
Projecto do Governo, aprovado em Conselho de Ministros, no dia 9 de Agosto de 2001, substanciada na 
proposta de lei, com vista à adopção da Lei de Enquadramento da Protecção Social, e a demora da sua 
materialização na Lei da Assembleia Nacional Popular. A “décalage temporel”, incluindo as vicissitudes, 
que medeia a apresentação da proposta (2001) e a sua aprovação e publicação, para os devidos efeitos 
legais (2007), é reveladora dos problemas que estrangulam as nossas instituições, nos nossos dias.    
1057 Não obstante a aprovação, em 2007, da Lei de Enquadramento da Protecção Social, continua disperso 
o acervo legislativo de protecção social. Isso explica a existência de seus princípios e linhas orientadoras 
em outros quadros normativos.    
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A Constituição limitou-se em geral a referências esporádicas, sem intenção 
de sistematização de dispositivos que aludem às questões sociais. Isso 
deixa por esclarecer, no plano institucional, entre outras, qual o modelo de 
gestão a seguir, quais as formas de previdência social: singular ou plural, 
dependente da(s) entidade(s) admitida(s), e no plano material, os benefícios 
a conceder.    
Esta atitude do legislador constitucional abriu caminho a intervenção 
legislativa ordinária no sentido de formular um corpo de normas 
disciplinadoras dos aspectos conexos com a sua organização e 
materialização. Assim, a determinação da entidade gestora do sistema, a 
sua organização, estruturação e funcionamento; os beneficiários do sistema 
e o seu financiamento, entre outros.  
Sem embargo da diferença de natureza dos substratos institucionais, as 
iniciativas legislativas tinham em comum, o modelo centralizado de formas 
de administração e de prestação de serviços, a partir do Estado e suas 
estruturas internas concebidas para o efeito. Este modelo, ainda em vigor, 
não prejudica a tendência descentralizadora, resultante de alterações na 
concepção da responsabilidade individual, de grupo e colectiva. Esta 
responsabilidade evolui da singularidade para a pluralidade de formas de 
manifestação. Nesta perspectiva o surgimento de fundos sem personalidade 
jurídica ou de uma instituição de natureza administrativa e financeira, com 
património próprio1058.  

                                                                                                                                               
Algumas experiências de Direito da Segurança Social foram construídas ou amadurecidas através de uma 
disciplina sistematizada de normas que integram Código ou Leis de Bases. São exemplo disso, as 
experiências portuguesa (vide a evolução a partir da Lei de Bases do Sistema de Solidariedade e 
Segurança Social, aprovada pela Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto; a Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro e 
a Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro) e a senegalesa.  
No caso senegalês prevê o Code de la Sécurité Sociale :  
“(Article premier): Il est institué un régime de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés relevant 
du code du travail et du code de la marine marchande. 
Ce régime comprend : 
- une branche de prestations familiales ; 
- une branche de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 
- et éventuellement toute autre branche de sécurité sociale qui serait instituée ultérieurement au profit des 
mêmes travailleurs. ”   
“(Article seconde) : La gestion de ce régime est confiée à un établissement public a caractère industriel et 
commercial, dénommé Caisse de sécurité social, dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont 
fixés par décret. 
La Caisse de sécurité sociale es notamment chargée du service des prestations, du recouvrement des 
cotisations et de l’immatriculation des travailleurs et des employeurs.”  
Cfr. DOUDOU NDOYE, Code de la Sécurité Sociale du Sénégal (Annote), EDJA, 2007. 
1058 À parte os substratos não personalizados, o sistema público de protecção social seguiu o modelo de 
criação de uma pessoa colectiva de direito público, com vocação social, cujo objectivo primordial é a 
gestão e cobertura de riscos sociais conexos com as actividades do trabalhador, o Instituto Nacional de 
Seguros e Previdência Social, INSPS – que antecederia o actual Instituto Nacional de Previdência Social, 
INPS –, criado pelo Decreto n.º 5/1979.  
Dir-se-ia que esta solução era coerente com o tipo de Estado centralizador ou “modelo keynesiano do 
Estado-Providência do pós-guerra… altamente centralizado no Estado, na sua concepção de 
administração e prestação de serviços”, como escrevia RAMESH MISHRA, O Estado-Providência na 
sociedade capitalista, p 107.  
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Sem prejuízo da sua origem anterior à independência política, no seu 
conjunto o plano infra-constitucional da protecção social esta marcado por 
diferentes modos de relacionamento do político com o social e económico. 
No geral pode-se decompor esta relação em três fases: a gestacional (que 
coincide com a surgimento e a afirmação do poder revolucionário), a de 
formação ou de construção do sistema previdencial e a renovada. 
 
Na primeira fase, a gestacional, duas principais características são 
apontadas: de um lado, o surgimento de (novas) preocupações sociais e, de 
outro, o papel central do partido-Estado. No essencial coincide com o 
período de completo predomínio do poder político, o partido-Estado, na 
senda da luta armada de libertação nacional e independência, o triunfalismo 
revolucionário, o sistema de protecção social surge como contemporâneo 
da preocupação com todos os nacionais, como explicitam as manifestações 
legislativas que incumbiram restritamente ao “Estado… procurar assegurar 
aos seus nacionais o máximo de bem-estar, …”, portanto, “cabe a cada 
cidadão contribuir, na medida das suas possibilidades, para a melhoria da 
situação sócio-económica do país…” (In Preâmbulo do Decreto n.º 
32/1975, de 24 de Maio).  
A abrangência subjectiva dele resultante não correspondia, na prática, a 
realidade largamente marcada pela especial atenção aos combatentes da 
liberdade da Pátria e vítimas de guerra. Por outro lado, pensa-se que a 
mesma abrangência formal determinaria o recurso ao imposto1059 – criado 

                                                                                                                                               
Esta manifestação formal do político, traduzida na opção por um modelo de protecção social, não 
prejudica outras formas que, tradicionalmente, desempenharam as missões de protecção social, sobretudo 
junto dos mais carenciados. Nesta linha se situam as actividades das confissões religiosas e as redes 
sociais de apoio e de solidariedade. 
1059 A Base V, al. c), da Lei n.º 1/1975, estabelece que “10% reverterão para um «Fundo de Segurança 
Social», FSS. Está em causa o imposto de reconstrução nacional criado pela Lei n.º 1/1973. A afectação 
de recursos ao sistema de protecção social foi vincada, igualmente, no Regulamento do imposto de 
reconstrução nacional, previsto no Decreto n.º 43/1975, de 21 de Julho, publicado em Suplemento ao BO 
n.º 31, de 2 de Agosto, no seu artigo 30.º, n.º 2, al. c).  
Este diploma seria entretanto revogado pelo Decreto n.º 23/1983, de 6 de Agosto, publicado em 
Suplemento ao BO n.º 32, da mesma data [cfr. o artigo 3.º, al. d), no concernente “(…) à cobrança deste 
imposto sobre as remunerações dos trabalhadores da Função Pública e dos trabalhadores por conta de 
outrem.”]   
O tipo de Estado, de orientação marxista-leninista, ganhava a sua primeira projecção, a nível da sua 
relação com a sociedade e a economia, através da legislação da protecção social, que, entre outras, 
consagrava um órgão de poder político que na prática desempenhava as funções legislativas, o Conselho 
de Estado, como co-gestor dos recursos afectos à protecção social pública, através do seu representante.  
A gestão do FSS era assegurada por um colectivo – sob a forma de comissão –, constituído por 
representantes do Conselho de Estado, através dos seus Serviços sociais, do Subcomissariado (na 
designação actual corresponde a Secretaria de Estado) de Estado de Saúde e Assuntos Sociais e da 
Direcção-Geral do Trabalho e Segurança Social, conforme o preceituado no artigo 3.º deste mesmo 
diploma.  
Resulta deste artigo, em matéria da composição da gestão do FSS, que denotava uma preocupação que se 
inscrevia na linha da filosofia do paradigma e legalidade revolucionários, aqui, na veste de uma entidade 
gestora dos meios financeiros afectos ao sistema público de protecção social, que, entretanto, se 
corporizava. Não se diga que as suas principais linhas não estavam amadurecidas ou que não revelava 
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pela Lei n.º 1/1975, de 3 de Maio – um prenúncio de uma solução de 
financiamento do sistema baseado na responsabilidade colectiva e na 
responsabilidade individual.  
 
A participação na luta de libertação nacional constituiu um motivo de 
preocupação dos poderes instituídos após a independência política. Essa 
participação teria de ser equacionada à luz da realidade social e económica, 
uma vez que eram necessárias respostas às múltiplas questões sociais que 
emergiram com o processo de implantação da nova administração. Era 
necessária encontrar respostas satisfatórias para as carências dos elementos 
que integravam o braço armado do movimento libertador e a dos que, em 
virtude da guerra de libertação, se sentiram física ou psiquicamente 
diminuídos.  
A urgência em solucionar o problema que gravitava em torno da resistência 
armada ao colonialista português não era somenos. Como se sabe, o 
movimento que conduziu a luta pela independência política teve como 
principal base de apoio as populações camponesas das zonas que serviram 
de teatro da guerra durante onze anos. Durante esta fase, registou-se uma 
intensa actividade de mobilização geral que teve respostas em quase todo o 
território sob dominação colonial: a adesão aos desígnios da emancipação 
nacional do jugo colonial no quadro de estratégias concebidas pelo 
movimento de libertação nacional, tal como preconizava o paradigma e 
legalidade revolucionários. 
A efectiva libertação do território nacional e a proclamação da 
independência política do Estado da Guiné-Bissau decorreram nesse 
quadro. Era tempo de estabelecimento de novos objectivos e acções 
convincentes e adequadas a nova etapa da história da luta e desafios da 
construção de uma sociedade livre e justa. Assim, o espírito que 
comandava o Decreto n.º 33/1976, 6 de Outubro1060, estava patente no 
próprio Preâmbulo: “Através da criação do Comissariado de Estado de 
Antigos Combatentes, pretendeu o Conselho de Estado, na linha de 
                                                                                                                                               
maturidade no plano da gestão pelo facto de se tratar um primeiro alinhamento de soluções que 
representava uma antecâmara do actual sistema de Segurança Social ainda em vias de construção. 
Pode-se afirmar, enfim, que era o início de uma fase incipiente da origem do sistema previdencial que 
atendia o princípio da solidariedade individual e colectiva, imposta pelo partido-Estado, para suprir a 
ausência de uma instituição e dos meios financeiros necessários a assegurar protecção social dos 
trabalhadores em geral. Daí a influência do político não somente na configuração do sistema como 
também da sua gestão financeira directamente através de órgãos político-legislativo. 
1060 Publicado no BO n.º 14, de 30 de Outubro.  
Por este diploma legal foi criado o FSS, um fundo público, sem personalidade jurídica. Neste sentido o 
disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 19/1977, publicado no BO n.º 20, de 14 de Maio: “O «Fundo de 
Solidariedade» ficará abrangido pelas normas administrativas e financeiras comuns de gestão de fundos 
públicos.” Este tinha como receitas, entre outras, de acordo com o artigo 2.º, al. a) as “importâncias 
descontadas aos trabalhadores” em função da massa salarial. 
Reza o artigo 6.º do Decreto n.º 33/1976: “No prazo de trinta dias a contar da data deste diploma, o 
Comissariado de Estado de Antigos Combatentes deverá submeter ao Conselho dos Comissários de 
Estado um projecto de Regulamento do Fundo de Solidariedade.” 
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orientação do PAICG garantir, a todos, aqueles que na luta pela libertação 
do nosso País do jugo colonial sofreram diminuição de qualquer ordem, 
meios que lhe permitam uma vida condigna.” 
Neste sentido, a consignação de parte das receitas tributárias às despesas 
sociais dos combatentes da liberdade da Pátria e vítimas de guerra é 
contemporâneo da institucionalização de um instrumento financeiro que 
desempenhasse as funções de enquadramento das necessidades sociais 
deste grupo de indivíduos: “(…) o «Fundo de Solidariedade com os antigos 
combatentes e vítimas de guerra»... designado apenas por «Fundo de 
Solidariedade» - doravante FS -, conforme o artigo 1.º deste diploma.  
A perspectiva de solidariedade nacional para com os combatentes da 
liberdade da Pátria (e também das vítimas de guerra de luta de libertação 
nacional), nessa altura, não sendo do domínio constitucional, nem por isso 
não foi salvaguardada quanto à capacidade de financiamento necessária à 
cobertura das suas necessidades de assistência social. Para isso e em 
atenção à especificidade destes grupos de cidadãos, a solução ideal 
preconizada assentava na garantia de benefícios sociais por via de um 
sistema sem auto-financiamento. Ou seja os seus recursos configuravam 
uma imposição fiscal, nos termos do qual não havia, forçosamente, 
coincidência entre os contribuintes e os beneficiários. Este problema deve 
ser equacionado na perspectiva da imposição da solidariedade entre os 
trabalhadores e os antigos combatentes e vítimas de guerra. Na formulação 
do mesmo diploma: “um dever de honra de todo o cidadão nacional 
contribuir para que o Estado possa atingir esse fim…” (In Preâmbulo do 
Decreto n.º 33/1976)1061. 
 
Superada essa fase impunha-se, no plano social, a concepção de uma 
estrutura organizacional adequada à “realização do bem-estar do Povo”, 
como tarefa primária da “luta pela reconstrução nacional”. Esta declaração 
política1062 consta do Decreto n.º 5/1979, de 20 de Janeiro1063, cujo 
                                                 
1061 Nessa linha se inscreve as inscrições de receitas e despesas, respectivamente os artigos 5.º (“No 
orçamento de receita ordinária do Orçamento Geral do Estado inscrever-se-á, no Capítulo 8.º, a seguinte 
rubrica: «Fundo de Solidariedade com os antigos combatentes da liberdade e vítimas de guerra – 
Importâncias descontadas aos trabalhadores nos termos do artigo 3.º do Decreto n.º 33/1976, de 6 de 
Outubro»”) e 6.º (“Na tabela de despesa ordinária no mesmo Orçamento Geral e na parte referente ao 
Comissariado de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, criar-se-á em «Consignação de 
Receitas» a seguinte rubrica: «Para o Fundo de Solidariedade com os antigos combatentes da liberdade e 
vítimas de guerra (cap.º 8.º, art.º ..., n.º …, alínea … do Orçamento de Receita)»” do FSS.  
A sua concretização estava diferida em função da determinação do “Comissário de Estado dos 
Combatentes da Liberdade da Pátria a partir dos meios disponíveis e tendo em vista a prossecução dos 
objectivos que determinaram a criação do «Fundo de Solidariedade» ”, de acordo com o artigo 2.º do 
mesmo diploma.  
1062 Essa declaração política pode ser considerada como um dos mais importantes marcos da 
institucionalização, no plano discursivo, entre nós, da Segurança Social. A sua abordagem prática, 
contudo, não permite uma configuração homogénea, sobretudo se se considerar os planos formais e 
materiais, onde se encontram mais as dimensões reparadoras e de assistência, menos a dimensão 
preventiva.  
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objectivo principal visava “concentrar, num único organismo, as diversas 
tarefas ligadas à segurança social” (Preâmbulo). Seria a fase de formação 
ou de construção do sistema previdencial, na qual se começara a libertar-se 
de uma perspectiva de protecção social orientada exclusivamente pelo 
partido-Estado e limitada a um núcleo de beneficiários eleito por referência 
à participação na luta de libertação nacional. 
Pela primeira vez se escapou politicamente da urdidura de uma visão 
restrita da protecção social e se avançou na perspectiva de uma abrangência 
subjectiva para além desse núcleo quando, ainda em 1975 e 1976, foram 
aprovados os diplomas relativos ao «Fundo de Segurança Social», FSS, 
disciplinado pelo Decreto n.º 27/1985, de 21 de Junho1064, e «Fundo de 
Solidariedade», ainda sob a direcção de um órgão político-legislativo, o 
Conselho de Estado, uma solução de pouca dura. A institucionalização de 
uma pessoa colectiva, denominada “Instituto Nacional de Seguros e 
Previdência Social”, abreviadamente INSPS, sob a tutela do Comissário de 
Estado das Finanças, dotada de autonomia administrativa e financeira, com 
a missão de exercer as “actividades seguradora e de previdência social”, 
respectivamente os artigos 1.º a 3.º do mesmo diploma, secunda a 
institucionalização desses instrumentos financeiros. 
Na linha do pensamento económico marxista-leninista, a estatização da 
actividade seguradora1065, que permitiu o relativo avanço da disciplina 
jurídica do contrato de seguro pelo Decreto n.º 16/1979, de 21 de 

                                                                                                                                               
1063 Publicado no BO n.º 4, de 27 de Janeiro de 1979. 
1064 Publicado em Suplemento ao BO n.º 24, da mesma data. Este diploma aprova o Regulamento do 
Fundo de Segurança Social (cfr. artigo 1.º) e revoga os artigos 2.º e 3.º do Decreto n.º 32/1975, de 24 de 
Maio, que cria o Fundo de Segurança Social (artigo 2.º). Este tem a natureza de “um serviço não 
personalizado que se integra no Instituto Nacional de Seguros e Previdência Social”, conforme o artigo 
1.º do Regulamento do Fundo de Segurança Social, a seguir RFSS, e exerce as funções nos domínios da 
assistência aos trabalhadores na doença [al. a): “acção de assistência na doença aos trabalhadores 
nacionais”] e aos cidadãos em geral, sem recurso, quando está em causa necessidade de evacuação para 
tratamento no exterior [al. b): “acção de assistência aos cidadãos nacionais sem recursos…”], todas do 
artigo 2.º do RFSS, mediante pagamento de subsídio de doença (n.º 1, artigo 3.º, idem). Esta última acção 
inculca a ideia de mitigação do sistema previdencial com o sistema de segurança social, pelo menos no 
concernente à cobertura de parte de encargos com a saúde e da acção social dedicada aos trabalhadores 
independentes quando inscritos na Previdência Social, al. c) do n.º 2 do artigo RFSS.) 
1065 A decisão político-legislativa da estatização do exercício da actividade seguradora está incorporada 
no Decreto n.º 14/1979, de 21 de Junho, publicado em Suplemento ao BO n.º 24, da mesma data. Ela 
assentou numa base meramente programática, que consistia na permissão do “Estado realizar uma 
política de segurança social mais conforme ao interesse dos cidadãos”, tal como assevera o seu 
Preâmbulo. Nesta base era “completamente vedada a realização de seguros no estrangeiro, salvo 
autorização prévia e expressa caso a caso, pelo Instituto Nacional de Seguros e Previdência Social”, como 
determina o artigo 3.º, n.º 1, deste diploma. Em consequência disso a obrigatoriedade da contratação com 
a empresa seguradora nacional (artigo 4.º) e a caducidade dos seguros efectuados até 1 de Outubro de 
1979 (n.º 1), salvo os dispostos no n.º 2 do artigo 5.º, idem, para os seguros de acidentes de trabalho e 
responsabilidade automóvel (caducaram na data da entrada em vigor do diploma concernente), as apólices 
flutuantes dos ramos de transportes e incêndios (caducaram no prazo máximo de 60 dias, a contar do dia 1 
de Outubro de 1979) e as apólices de seguros de vida celebrados com empresas estrangeiras, as quais está 
vedada qualquer alteração dos seus capitais. Por outro lado, em relação à actividade das agências e filiais 
das companhias de seguros estrangeiras determinou-se as suas liquidações até 31 de Dezembro de 1979 
(artigo 6.º, n.º 1), idem.    
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Setembro1066, e legislações conexas1067, e da actividade previdencial. Tudo 
isso anunciava uma linha de orientação unificadora dos dois ramos, que 
seria abandonada no ano de 1997, com a privatização do ramo 
segurador1068, uma decisão política que se pensou teria influências positivas 
na qualidade das políticas sociais destinadas ao universo dos cidadãos, 
como se pode concluir, no ano de 1980, pelo Decreto n.º 4/1980, de 9 de 
Fevereiro, publicado no BO, n.º 6, que atribuiu a “resolução dos problemas 
de segurança social... uma das razões determinantes da estatização dos 
Seguros e da criação do Instituto Nacional de Seguros e Previdência 
Social”, conforme o Preâmbulo deste diploma. 
Parece decorrer deste a identificação da Segurança Social com a instituição 
seguro. Por outras palavras, este surgia conceptualmente como um meio 
adequado de garantia de efectiva protecção nos casos previstos na lei, 
mormente nas situações de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  
A institucionalização do seguro obrigatório fica reforçada pelo diploma 
legal de 19801069. Com ele pretende-se conferir ao trabalhador e sua família 
a garantia do direito à reparação dos danos resultantes de acidentes de 
trabalhos1070 e doenças profissionais1071 (vide artigo 1.º). Assim, surgia a 

                                                 
1066 Publicado em Suplemento ao BO n.º 38, de 24 de Setembro. 
1067 Estas legislações estão configuradas nos Decretos n.ºs 17/1979 (Condições gerais das apólices do 
seguro de acidentes pessoais e do seguro de viagens), 18/1979 (Condições gerais do seguro de coisas e 
das condições especiais dos ramos que indica), 19/1979 (Condições especiais do ramo de perdas de 
exploração e as condições gerais das apólices de seguro de aeronaves-cascos e do seguro de aeronaves-
riscos de guerra), 20/1979 [Condições especiais dos ramos marítimo-casco, transportes (marítimos) de 
mercadorias, transportes (terrestres) de mercadorias, transportes (aéreos) de mercadorias e automóvel 
(voluntário)] e 21/1979 (Condições gerais das apólices do seguro de cauções e do seguro de 
responsabilidade civil). 
1068 Todavia, o Decreto n.º 5/1979, não avançou no sentido da aprovação dos estatutos da entidade 
seguradora e previdencial, remetida para momento posterior, após submissão do seu projecto, para efeitos 
de aprovação superior. Determina o artigo 5.º do Decreto n.º 5/1979: “No prazo de 120 dias a contar da 
entrada em vigor deste Decreto, o Instituto deverá submeter à aprovação superior o respectivo estatuto 
orgânico.” Assim a actividade do INSPS era regulada, transitoriamente, pela legislação colonial. 
1069 Refere-se ao Decreto n.º 4/1980, de 6 de Fevereiro, publicado no BO n.º 6, de 9 de Fevereiro. 
1070 O legislador do Decreto n.º 4/1980 preocupou-se em formular os conceitos de acidente de trabalho 
(artigo 6.º) e doenças profissionais (artigo 9.º), sendo este, para o efeito, equiparado àquele, de acordo 
com o n.º 1, deste último artigo. Assim se considera acidente de trabalho “todo aquele que ocorrer no 
exercício da actividade profissional do trabalhador e produzir directa ou indirectamente lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença.” E o n.º 3 do mesmo artigo considera “acidentes de trabalho para fins 
do presente diploma, os acidentes que ocorrem nas circunstâncias seguintes: a) durante o intervalo para 
descanso; b) no local de trabalho e enquanto o trabalhador ali permanecer; c) no trajecto entre a residência 
e o local de trabalho, desde que o percurso não seja interrompido ou desviado por razões ditadas pelo 
interesse pessoal do trabalhador ou independentea do emprego.” 
A nível do direito comparado, em particular a legislação senegalesa sobre a matéria, no seu Título II (Des 
accidents du travail et maladies professionnelles), Capítulo Primeiro, determina o campo de aplicação 
(artigo 33.º). Nele se considera como “accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à 
un travailleur : 1.º par le fait ou à l’occasion du travail; 2.º pendant le trajet de sa résidence au lieu de 
travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné  pour un motif 
dicté par l’intérêt personnel ou indépendamment de l’emploi; 3.º pendant les voyages et les déplacements 
dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu des articles 108, 150 et 151 du code du 
travail.» Cfr. Loi n.º 73-73, du 31 Juillet 1973 e (que adopta o Código) e Loi n.º 97-05, du 10 Mars 1997, 
que o modifica. Vide por todos Code de la Sécurité Sociale du Sénégal (Annote). 
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técnica do seguro social, formulado como um instrumento adequado à 
protecção social de uma categoria específica de cidadãos, os trabalhadores 

                                                                                                                                               
Em anotação ao artigo 33. º (Champ d’application) CSSS, DOUDOU NDOYE, chama a atenção que os 
“articles 108, 150 et 151 l’ancien code du travail vises par le présent son devenus les articles L 108, L 
156 et L 157 du nouveau code du travail issu de la loi n.º 97-17 du 1er Décembre 1997…”  
Comentando o estatuído no artigo 33.º afirma que “L’accident ayant entraîné le décès d’un cuisiner dans 
la cuisine de son employeur pendant le temps de travail constitue un accident de travail conformément à 
l’article 33 – alinéa 1.er du code du travail. Dés lors, l’action de la Cour d’appel qui rejette cette 
qualification manque de base légale…”  
Em matéria jurisprudencial citam-se  as seguintes: CS. 2éme section nº 30 du 7 Avril 986, Bousso Mbaye 
c/SABE”; TT, 20 Décembre 1966, TPOM nº 224; 21 nov. 1969, TPOM nº 238; TT Dkr. 25 juin 1963 – 
TPOM nº 135; CA 16 Janvier 1974, TPOM n.º 394 ; TT 18-05-1977 – Seiny c/ CSS ; TT Dkr 22-03-80 – 
Cheik Gaye c/ CSS. Todas elas referem-se aos processos decididos e relativos à interpretação do preceito 
que trata da matéria de acidentes de trabalho.   
No caso português dispõe o artigo 6.º da Lei n.º 100/97, que “É acidente de trabalho aquele que se 
verifica no local e no tempo de trabalho e produza directa ou indirectamente lesão corporal, perturbação 
funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.” Para o 
efeito legal, o local de trabalho é considerado “todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva 
dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, sujeito ao controlo do 
empregador”, de acordo com n.º 3, do artigo 6.º LAT. 
E, na mesma linha, entende o legislador ordinário português precisar a noção do tempo de trabalho, 
entendido de forma abrangente para “além do período normal de laboração, o que proceder o seu início, 
em actos de preparação ou com ele relacionados, e ainda as interrupções normais ou forçosas de trabalho” 
(n.º 4, idem, idem). 
Neste sentido existe mais aproximação entre a legislação laboral senegalesa e a legislação (artigo 6.º 
LAT) e jurisprudência (Acórdão da Relação de Lisboa, de 24 de Outubro de 2007, in COLECTÂNEA DE 
JURISPRUDÊNCIA, n.º 201, Ano XXXII, Tomo IV, Agosto/Setembro/Outubro, Palácio da Justiça, 
Coimbra, 2007, p IV-171, que considera que “o acidente ocorrido no dia…, quando a autora se prepara 
para a reunião dessa manhã, deverá ser analisado no contexto da viagem de serviço que a mesma fez…, o 
que nos faz concluir que a queda sofrida pela autora ocorreu em espaço que também era local de trabalho, 
ainda que sob forma transitória, …”) portuguesas. 
Existem pontos comuns na nossa legislação e nas legislações senegalesa e portuguesa, quanto à 
consideração legal do acidente de trabalho, bem como os seus contornos objectivos: a eleição de situações 
objectivas como o percurso do trabalhador de/para residência/local de trabalho, ressalvados os estatuídos; 
durante o trabalho, incluindo o tempo de repouso ou descanso. Entretanto, estas últimas foram mais além 
ao pormenorizar as viagens e deslocações a cargo do empregador, conforme disposições legais que 
regulam estas matérias.       
1071 O nosso legislador, na sequência do entendimento legal atribuído aos acidentes de trabalho, faz a 
mesma coisa no concernente às doenças profissionais, consideradas, em termos legais, equiparadas 
aqueles, e definidas como sendo “a perturbação funcional ou doença aguda ou crónica causadas pelo 
trabalho e pelas condições em que este decorre”. É a previsão do artigo 9.º, n.º 2, do Decreto n.º 4/1980, 
que incide no aspecto disfuncional ou doença, adquirida em resultado do cumprimento do contrato laboral 
ou por influência das condições ambientais em que tal se desenrola.  
Do mesmo diverso procedeu o legislador ordinário senegalês, ao entender não definir as doenças 
profissionais (“maladies professionnels”), remetendo-as para o fórum de estabelecimento de um quadro 
de patologias enquadradas nessa tipologia, conforme o artigo 34.º, aquelas “énumérées dans les tableaux 
établis par arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et du Ministre chargé de la santé publique.” 
Este preceito não precisa qual o entendimento legal das doenças profissionais. Remete apenas para a 
tabela que contempla as doenças. Mas, o artigo 35.º estabelece alguns elementos que permitam concluir o 
conceito legal. E “Sont réputées maladies professionnels et comme telles inscrites aux tableaux prévus ci-
dessus: 1º les manifestations morbides d’intoxication, aigu ou chronique présentées par les travailleurs 
exposent d’une façon habituelle à l’action de certains agents nocifs; Des tableaux donnent, à titre indicatif 
la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. 2º les infections 
microbiennes, lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle à certains limitativement 
énumérés; 3º les infractions présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par 
l’exécution de travaux limitativement énumères; 4º les affections microbiennes ou parasitaires 
susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues 
particulièrement infectées. 
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e suas famílias. Dele resulta, ex lege1072, o direito à reparação dos danos 
sociais1073, sem qualquer outro formalismo legal.  
A fase de formação parecia consolidada no ando de 1986, com as 
alterações no panorama económico: o domínio das orientações neoliberais. 
Com elas, no plano da protecção social, verificaram avanços em duas 
direcções: reforço do pilar previdencial, com a criação do regime geral da 
previdência social dos trabalhadores e tentativa de progressiva 
universalização da totalidade da população activa1074.   
Na origem dessas alterações está o Decreto-Lei n.º 5/1986, de 29 de Março, 
que corporiza a Lei sobre a Previdência Social, abreviadamente LPS1075, 
que agrupa os trabalhadores em dois regimes: geral e facultativo, 
respectivamente dos trabalhadores dependentes1076-1077 e dos trabalhadores 

                                                 
1072 Reza o artigo 12.º, n.º 3 do Decreto n.º 4/1980: “A efectivação do seguro decorre da lei sem 
necessidade da existência de apólice ou de qualquer outra forma de contrato.” 
1073 O direito à reparação de danos, em resultado da ocorrência de eventos danosos, consubstancia as 
prestações em dinheiro e/ou espécie. Este mesmo direito é indisponível, porquanto a lei afasta, “in 
limine”, a possibilidade do trabalhador “recusar o seguro de acidentes de trabalho e, no todo ou em parte, 
renunciar ou eximir-se aos direitos e obrigações dele resultantes”. Esta previsão está contemplada no 
artigo 13.º do Decreto n.º 4/1980. 
Em matéria de campo de aplicação objectiva limita-se a conferir protecção social, por via do seguro de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, a um universo subjectivo de trabalhadores e seus agregados 
familiares (artigo 1.º). A enunciação do campo subjectivo surge de forma abrangente, no sentido de 
incluir tanto os trabalhadores dependentes como os trabalhadores independentes. Isso mesmo decorre da 
leitura do artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, respectivamente. 
O campo subjectivo de aplicação dos benefícios relativos à protecção do acidente de trabalho e doenças 
profissionais, na disciplina senegalesa, é muito exaustivo, compreendendo, nomeadamente, os 
trabalhadores; os membros das associações cooperativas, incluindo os gerentes não assalariados; os 
gerentes de sociedades de responsabilidade limitada, nas condições estabelecidas; os presidentes 
directores gerais e directores gerais de sociedades anónimas; os estagiários em geral e outras pessoas 
equiparadas (uma categoria compreendida na segunda parte do n.º 5, do artigo 36.º CSSS: “…les 
personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation professionnelle ou de rééducation 
relevant su service de l’éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet 
enseignement ou de cette formation”), os titulares de bolsas e estudos e de estágios, de conformidade com 
as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis; os condenados em penas de trabalho e os 
segurados voluntariamente (como dispõe o artigo 37: “Sont fixées par décret les conditions dans 
lesquelles les détenus exerçant un travail pénal et les assurés volontaires pourront bénéficier de la 
protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles.”) 
1074 Esta ideia justificou, na altura, o regime de equiparação dos trabalhadores estrangeiros que exercem 
actividades económicas no território nacional aos nacionais, desde que haja reciprocidade de tratamento 
pela ordem jurídica dos seus países de origem. Para além deste requisito concorre ainda o estabelecimento 
de residência, para os distinguir dos trabalhadores temporários (cfr. O disposto no artigo 5.º LPS).  
1075 Publicada em Suplemento ao BO n.º 13, de 29 de Março, nela está determinado o Regime Geral de 
Previdência Social dos Trabalhadores. 
1076As nossas sociedades são caracterizadas por uma total interdependência entre os sujeitos económicos. 
A lógica de funcionamento do circuito económico determina que, com mais ou menos grau, existe relação 
de subordinação entre trabalhadores e empregadores que, segundo a lei/doutrina, equivale a dependência 
jurídica, traduzida na execução da actividade sob a autoridade de outrem, com poderes de direcção ou 
comando, sem que haja liberdade no domínio da organização da actividade profissional, em virtude da 
interferência alheia, na organização de serviço pela entidade patronal, cabendo ao trabalhador exercer a 
sua actividade no quadro da organização estabelecida, em benefício ou conta de outrem que se aproveita 
do resultado da actividade do trabalhador e o paga, em contrapartida, uma remuneração. 
Por contrato jurídico-laboral entre as partes, sabe-se que se dá a submissão à LPS, entre nós, uma 
decorrência “ex lege”, pela inclusão das relações laborais subordinadas e não subordinadas no seu âmbito. 
Entretanto, aparentando esta legislação uma abrangência total de todos os trabalhadores, contudo, existe 



 523

                                                                                                                                               
uma zona de fronteira, compreendendo relações laborais que requerem reflexão. São os casos de 
religiosos e religiosas e outros profissionais em geral, que exercem as suas actividades no território 
nacional ao abrigo de acordos ou convenções.  
Os religiosos em geral, incluindo os padres e freiras, no âmbito das actividades da Igreja Católica 
(nacional), dedicam-se ao ensino escolar e cuidados aos doentes e necessitados, por exemplo, na 
leprosaria e hospital de Cumura ou hospital de Bissau. “Mutatis mutandis” o exercício de actividades de 
ensino confessional(?) das confissões religiosas muçulmanas, nas escolas madrastas, e evangélicas. 
Pelo artigo 2.º LPS não são excluídos os padres e religiosos em geral. Mas, no entanto, a submissão a esta 
legislação observa a condição de trabalhador dependente, não enquadrado no regime da Função Pública (a 
não ser que exerce funções sob a autoridade e direcção de um membro do Governo, num dos 
departamentos governamentais). Nesta perspectiva, questiona-se se estes desempenham actividades 
laborais qualificadas como dependentes, nos termos da lei. Não raras vezes encontramos os padres e os 
outros religiosos a exercerem actividades dependentes ou subordinadas, por exemplo, nos 
estabelecimentos de ensino público ou privado, enquadradas na lei, decorrendo, deste facto, a sua 
submissão aos normativos da LPS.      
A relação de dependência laboral enforma o regime geral da Previdência Social. Neste prisma a 
existência de relação jus laboral, independentemente de quaisquer formalismos, mormente a sujeição à 
forma escrita do contrato de trabalho (entre nós, vide artigo 7.º LGT) faz desencadear as disposições ou 
normas imperativas do Direito da Segurança/Previdência Social, mormente em matéria da subordinação 
às disciplinas legais específicas.  
A figura do trabalhador pode ser, também, encontrada onde existe relação conjugal ou familiar. Esta não 
exclui a existência de relação jus laboral. Nem tão pouco de subordinação entre o empregador e o 
trabalhador. Estas relações não dependem de qualquer formalismo legal, o sector formal ou o sector 
informal da economia.  
Para mais desenvolvimentos, vide os ensinamentos de JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la 
Sécurité Sociale, pp 351 e ss ; GEORGES DOLE, Les professions ecclésiastiques, Fiction juridique et 
réalité sociologique, Préface du Doyen Jean Carbonnier, Bibliothèque d’Ouvrages de Droit Social, PUF, 
Paris, 1987. O autor escreve a páginas 33, «La notion de profession ecclésiastique témoigne, par son 
histoire et sa réalité d’aujourd’hui, une aspiration ressentie par les clercs de s’intégrer à milieu de 
travailleurs; une tentative paradoxale, sans doute, mais rendue nécessaire par la recherche d’un statu 
social qui leur garantisse certains avantages patrimoniaux, notamment en matière de droit locatif et 
syndical, ainsi qu’au regard des assurances publiques. Cette assimilation s’explique, en partie, par 
l’évolution sémantique du terme profession et par la transformation idéologique qui dans le même temps, 
affecte la mentalité des corporations ecclésiastique. Primitivement constitués en corps autonomes au sein 
de la société, clercs et religieux s’y intègreront progressivement par suite des circonstances politiques.» 
1077 A economia guineense dominada, sobretudo, por relações familiares, que giram à volta de pequenas 
unidades económicas comerciais e artesanais, é muito fértil em exemplos de relações sociais 
consubstanciadas em espírito de entreajuda. Estas não se confundem com a relação entre o empregador e 
o trabalhador, que exerce uma actividade profissional. Uma das características peculiares das famílias 
guineenses radica no espírito de coesão e de ajuda mútua dos seus membros, quer nos afazeres 
domésticos, quer na confecção de artefactos, ou ainda nas actividades comerciais. Desta entreajuda não se 
pode concluir pela existência de um vínculo laboral, do qual resultaria direitos e deveres, mormente o 
pagamento de uma contraprestação ou remuneração relevante para o direito social. Pelo que, em 
princípio, não se aplica a estas relações familiares os normativos imperativos do Direito da 
Segurança/Previdência Social. 
Ora, dentro das situações tradicionais encontram-se características típicas no domínio intra-familiar, que 
nem por isso deixam de configurar relações jus laborais, e, por conseguinte, reclamam a aplicação de 
comandos jurídicos desse ramo de direito. Assim por exemplo a colaboração da mulher e dos filhos na 
actividade profissional do marido e pai, respectivamente, como contabilista, gestora ou secretária e 
técnico na empresa, enfermeira, cabeleireira, respectivamente. Essa colaboração está dominada por 
relações jus laborais? Os contornos da mesma não se subsumem no regime geral da 
Segurança/Previdência Social? Estas situações têm interesse prático inegável. Não se pensa que estará em 
causa o aproveitamento das condições objectivas estabelecidas na lei para se beneficiar para si e para a 
família de protecção social pública (JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, pp 
362-363 e obras citadas). 
Releva delas um interesse prático que se traduz no tratamento igual que deve ser dispensado aos iguais, 
conforme o princípio geral da igualdade, entre nós previsto no artigo 24.º CRGB. Note-se que tratar de 
forma igual, o igual, e de forma diferente o desigual pressupõe, na matéria que nos ocupa, que a 
colaboração, no seio familiar, configura uma verdadeira relação laboral à semelhança de outras relações 
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independentes, diferenciados pelos aspectos subjectivos e objectivos, 
incluindo as eventualidades cobertas1078 e as prestações sociais.    
Estes regimes são formulados a partir de conceitos clássicos por vezes de 
difícil operacionalização. O exercício de actividades comerciais, industriais 
ou prestações de serviços tem lugar tanto no sector formal como no sector 
informal. Para efeitos legais relevam apenas as desenvolvidas sob 
autoridade alheia ou de outrem. Exemplifica esta limitação a actividade 
agrícola de comercialização e a actividade agrícola de subsistência. Aquela 

                                                                                                                                               
praticadas no mesmo ramo de actividade. Ou seja pressupõe que seja possível identificar o empregador, o 
trabalhador, o salário, a actividade exercida, o cumprimento do horário de trabalho. Vide artigo 1.º LPS. 
A desvinculação da relação laboral à natureza da actividade (conforme o n.º 2 do artigo 1.º LPS) e a 
sujeição à direcção alheia são determinantes da entidade empregadora, não obstante, por vezes, a 
dificuldade dessa mesma determinação, para efeito da submissão ao regime geral instituído na LPS. Com 
efeito, a ampla latitude da previsão legal quanto à figura do trabalhador subordinado em função da sua 
actividade no comércio, na indústria e nos serviços, conforme dispõe a al. a), e no sector agrícola e outros 
sectores de actividade, segundo a previsão da al. b) todos do n.º 1, do artigo 1.º LPS, conjugado com a 
desvinculação do regime geral da protecção social pública à natureza da actividade laboral, permite 
concluir pela multiplicidade de categorias sócio-profissionais submetidas ao regime de Previdência 
Social. 
Assim, as empregadas domésticas e do comércio e indústrias, os aprendizes, os condutores, os 
empregados de restaurantes, cafés, bares, casas de pastos e hotéis, os membros das cooperativas, os 
bagageiros, os marítimos, os taxistas e candongueiros, os guardas-nocturnos/diurnos, os vigilastes, os 
administradores e gerentes das sociedades e institutos públicos, quando sujeitos ao regime da LGT, … são 
considerados, para efeitos da LPS, trabalhadores, sujeitando-se a relação laboral que os vincula a uma 
entidade patronal à LGT (direito laboral) e, por conseguinte, ao regime geral previsto na LPS (direito 
previdencial ou social). 
Diferente dos trabalhadores dependentes que integram o regime geral da Previdência Social, a lei prevê a 
categoria de trabalhadores independentes, incluídos no regime facultativo. Pertencem a este regime os 
advogados, médicos (enquanto não funcionários públicos, mas no exercício da profissão liberal), 
engenheiros, artistas plásticos, artesões industriais, músicos, entre outros. O esquema de prestações 
sociais destes é reduzido relativamente aos trabalhadores dependentes. Eles não são abrangidos pela 
obrigatoriedade do seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, e as suas prestações limitam-
se a “assistência médica e pensões de invalidez, velhice e sobrevivência”, conforme o artigo 100.º LPS.    
1078 O desemprego involuntário, de acordo com o artigo 142.º do direito laboral substantivo (LGT), é 
uma das eventualidades que merece protecção, através da criação de um “seguro contra o risco de 
desemprego involuntário que abrange todos os trabalhadores” contrariamente ao alheamento do direito 
social em geral. Este seguro (de desemprego involuntário) surge como uma meta a atingir para garantia de 
cobertura de prestações sociais nas situações temporais e conjunturais, não sendo, portanto, propício às 
disfunções estruturais da economia (cfr. Neste sentido JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN 
LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 25, 
que consideram que as “prestaciones de tipo contributivo no son adecuadas para abordar situaciones de 
paro masivo de carácter estructural y de larga duración… tener por esta razón un carácter temporal, …”). 
No entanto, o legislador não indicou pistas objectivas para a sua concretização no conjunto do sistema de 
protecção social. Salvo a referência “serão gradualmente criadas condições…”, nele contidas, não se 
vislumbra o momento adequado para a sua obrigatoriedade. Mas pensa-se que dependerá da eficácia do 
mercado laboral e da performance da economia nacional, em garantir emprego estável e permanente a 
quem dele carece. Por outro lado, estará, igualmente, dependente das políticas públicas de fomento e 
subsídio aos privados na criação de postos de trabalho.   
Disso decorre o reconhecimento do direito do trabalhador à emissão de um certificado (conforme prevê o 
artigo 141.º LGT), que pode ser entendido na perspectiva da inscrição do ex-trabalhador para efeito de 
protecção social por razões de desemprego, como também na perspectiva de procura de um novo 
emprego. A obrigatoriedade de emitir certificado ao trabalhador não está dependente das razões ou faltas 
imputáveis às partes contratuais, como de resto se infere da leitura do n.º 1, primeira parte, do mesmo 
artigo: “qualquer que seja a forma por que tenha cessado o contrato de trabalho”, podendo ser por 
iniciativa do trabalhador ou do empregador. 
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pertence ao domínio legal e esta dele está excluída. Isso permite concluir 
que a relevância do direito laboral1079 para o direito social tem, entre nós, 
um alcance limitado ao enquadrar unicamente as actividades económicas 
subordinadas, independentemente do móbil económico1080.  
Por fim a fase renovada pode ser apreendida em dois momentos: o ano de 
1997, com o Decreto-Lei n.º 1/1997, de 29 de Abril, e o ano de 2007, altura 
em que se aprovou a Lei n.º 4/2007, de 3 de Setembro, que corporiza a Lei 
de Enquadramento da Protecção Social. Estes dois diplomas traduzem, 
respectivamente, duas ideais: a primeira de uma renovação a nível 
institucional e a segunda de um reforço e maior envolvência individual e de 
grupos no plano da computação e financiamento dos encargos sociais. 
 
Em relação ao Decreto-Lei n.º 1/1997, confirma a direcção em que se 
evoluiu a sociedade guineense e a revelação de diferentes cambiantes de 
influências de natureza sobretudo ideológica nas decisões políticas. 
Aquelas, em momentos diversos, foram determinantes na configuração da 
relação do poder político com a sociedade em geral. De modo próprio as 
orientações da vida política e económica e o relacionamento com a 
sociedade civil caracterizam as oscilações do político ao longo da sua 
institucionalização e consolidação. Primeiramente sob o domínio da 
ideologia socialista (melhor marxista-leninista), depois pela matriz 
revolucionária e presentemente sob os auspícios da ideologia capitalista, na 
sua versão neoliberal.    
 
Como em todas as sociedades, o jogo político (e partidário) estabelece-se 
na modelação dos objectivos e na arbitragem dos interesses dos diferentes 
grupos que as compõem. De forma particularmente específica a realidade 
nacional, nas suas manifestações política, social, cultural, religiosa e 
militar, permitiu modelar o político com o social e determinar o rumo das 
reformas.    

                                                 
1079 A relevância de algumas actividades para o sistema de protecção social está na origem de “ficção 
jurídica” (expressão utilizada por ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 236) ou 
“assimilação legal” de “aprendizes, tirocinantes e estagiários que auferem remuneração” (artigo 1.º, n.º 3, 
LPS). Na verdade, trata-se de aproximar os estatutos sociais dos trabalhadores aos daqueles que com eles 
revelam nuances.  
Seguimos de perto nesta matéria os ensinamentos de JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la 
Sécurité Social, p 371. 
1080 Nessa linha o artigo 2.º, n.º 1, LPS: “A natureza não lucrativa do exercício de actividade não exclui a 
obrigatoriedade de enquadramento no presente regime.” 
No entanto, chama-se a atenção para o facto de o exercício de uma actividade subordinada e remunerada 
não constituir condição suficiente para o benefício do direito às prestações sociais. Elas dependem 
também de formalidades de inscrição e declaração, indispensável ao cálculo de benefícios sociais (vide o 
artigo 8.º, n.º 2, LPS).    
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Particularmente, a reforma do Estado1081 e das suas instituições, uma das 
mais significativas, verificou-se ainda nos anos oitenta, e tem o condão de 
marcar a viragem na opção do tipo da sociedade e da sua economia, que, 
esgotado o modelo centralizador, se evoluiu para a descentralização da vida 
política e económica. Como qualquer outra, esta reforma permitiu a 
redefinição do papel do Estado na sociedade em geral, distanciando-se da 
sociedade civil, outrora nele incluída.   
A agonia do Estado de orientação marxista-leninista e da sua economia 
preanunciava uma nova filosofia do político para fazer face aos desafios 
dos diferentes sectores daquela época. A construção de um novo modelo da 
sociedade e da economia, essencialmente virada para o mercado, era 
entendida como uma adaptação ao ambiente político e económico 
internacional. Dir-se-ia que a transição social reformou as estruturas e 
instituições antigas, ultrapassadas pela evolução social na sua generalidade. 
A reforma política permitiu a transição do partido-Estado para o Estado, 
resgatado da dominação a que sujeitara durante duas décadas.  
Nesta ordem de ideias a conclusão de que o nosso Estado – tal como, em 
potência, todos os restantes – está a serviço dos regimes políticos, 
autoritários ou democráticos, consoante as épocas e os ideais. Assim sendo, 
de certa forma, pode-se inferir pela consumação da viragem política. Ao 
invés a transição económica não está completa. Ela rompeu com a direcção 
central da economia e rendeu-se às evidências da economia do mercado. E 
agora está a tentar integrar-se na economia regional e internacional1082. 
Estas transições, não condicionadas, pelo menos, no seu conteúdo pela 
Constituição, implicaram, outrossim, a transição do próprio Estado, 
concebido como factor de desenvolvimento económico e social. Este 
sentiu-se na necessidade de se adaptar aos novos formatos. Assim se 
compreende, num outro prisma, a reforma das suas estruturas e instituições, 
sobretudo a instituição previdencial. 
A concepção dessa instituição com objectivo monopolista1083 nos domínios 
dos seguros e da previdência social não logrou, na prática, os efeitos da 

                                                 
1081 É evidente que esta como outras reformas do Estado e da Administração Pública tiveram efeitos quase 
nulos na vida social. Sobretudo no que tange às estratégias da protecção social afectadas pelos 
acontecimentos político-militares de há décadas. De uma maneira particular o aspecto social tem sido 
muito descurado, mesmo havendo um total descontrolo das finanças públicas, marcadas por 
desregramentos.  
1082 EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, Economia Internacional, pp 21-23, ao estudar as etapas da 
Economia Internacional, conclui que a “primeira da especificidade é a do Estado-nação”, a “segunda 
etapa da especificidade e, que aliás se acumula com a primeira por alargamento, conduz à noção de 
«Blocos Regionais»” e a “terceira etapa de especificidade é a da globalização, considerada como o 
crescimento da actividade económica para além das fronteiras políticas, regionais e nacionais,…”   
1083 Esta solução legal não resultando de dispositivos constitucionais, mas sim legais, tem tradição 
própria, que pode ser vista como um sinal de descentralização e democratização do partido-único-Estado 
e das suas organizações de massas. Como se disse, a ideologia marxista-leninista que caracterizou a pós-
independência do país criou um tipo de Estado e de aparelho da Administração Pública dirigida pelo 
partido único. Este era detentor da legitimidade e da acção política e governativa da sociedade em geral e 
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presença paternalista do Estado, que pretendia garantir os direitos 
económicos e sociais aos seus cidadãos. Para isso contribuiu a incapacidade 
de induzir crescimento económico e de garantir emprego, bem como de 
reduzir a taxa de inflação. 
A influência neoliberal encontrou a resposta para estas crises na orientação 
do mercado, um problema político-económico, que se cinde em dois: a 
delimitação do tamanho e a redefinição do papel Estado. Estas duas 
dimensões podem ser sintetizadas nos seguintes: a privatização e a 
intervenção do Estado no funcionamento do mercado, respectivamente. 
  
A privatização dos seguros foi decretada no ano de 1997, pelo Decreto-Lei 
n.º 1/1997, de 29 de Abril1084, que separa as duas vertentes antes 
concentradas na entidade previdencial. Dela resultou a reforma da visão 
proteccionista do Estado e dos seus mecanismos, com a extinção do 
Instituto Nacional de Seguros e Previdência Social, INSPS, e a consequente 
criação de duas entidades: o Instituto Nacional de Previdência Social, 
INPS1085, e a GUIBIS1086 – Guiné-Bissau, Sarl, (cfr. artigo 1.º, do mesmo 

                                                                                                                                               
da economia em particular. Como decorrência desta sua total amplitude e abrangência, a ele competia, 
igualmente, responder pelo apoio social ou melhor fornecer apoios aos grupos que gravitavam à sua volta.  
Sugeria, portanto, esta ideologia um modelo de protecção social universal (aqui empregue, no sentido não 
coincidente da universalidade de todos os cidadãos guineenses, mas sim o universo de indivíduos ligados 
ao Partido e suas organizações de massa, ou seja uma universalidade restrita, limitada ao núcleo 
organizacional do partido-Estado), que encontra no papel fortemente interventivo do Estado na economia 
uma forma de satisfação das necessidades do conjunto das populações.  
O controlo da economia pelo Estado, a detenção dos principais meios de produção e instrumentos de 
política económica, mormente o poder soberano de emissão monetária e a consequente capacidade de 
emissão da moeda, sempre que o poder político assim o desejar, configuraram expedientes propícios à 
existência de políticas económicas e sociais paternalistas. 
A configuração real, nessa altura, do Estado mais se assemelhava a um Estado-administração e Estado-
empresário, monopolista e único/principal agente económico. Devido o seu gigantismo, em consequência, 
a ideia da cidadania era pouca expressiva ou até mesmo destituída de significado e de conteúdo, quando 
comparada com a latitude dos direitos reservados aos cidadãos em geral. 
1084 Publicado em Suplemento ao BO n.º 17, da mesma data. 
1085 Os Estatutos do INPS integram o Decreto-Lei n.º 1/1997, de 29 de Abril, conforme o artigo 3.º do 
mesmo diploma. Nos termos estatutários o INPS configura uma pessoa colectiva de direito público, com 
personalidade jurídica e autonomia plena (cfr. artigo 1.º dos Estatutos). Pelos mesmos, conforme disposto 
no artigo 4.º, al. a), ele foi concebido para gerir, em exclusividade, os regimes obrigatórios de previdência 
social, mormente o regime geral, e o seguro obrigatório de acidentes de trabalhos e doenças profissionais. 
Este dispositivo reforça, assim, a tradicional vocação da instituição previdencial em matéria da gestão dos 
riscos associados à actividade económica dos trabalhadores. 
Para efeitos de concretização das suas atribuições e competências, estatutariamente o INPS está obrigado 
a constituir “fundo para fins sociais” (conforme o n.º 2, do artigo 27.º, idem, “alimentado por uma 
percentagem dos saldos positivos da previdência social, em condições a definir pelo Governo sob 
proposta do Director-Geral”) destinado ao fornecimento de benefício sociais de utilização colectiva ou 
serviços colectivos aos seus trabalhadores” (artigo 27.º, n.º 1, idem) e “reservas técnicas, os fundos e as 
provisões necessários a uma adequada gestão, prevenção de riscos de depreciação ou prejuízos que 
eventualmente possam ocorrer em resultado da sua actividade”, conforme o artigo 28.º, idem.  
Na sua estrutura orgânica, o INPS compreende um órgão singular, o Director-geral [al. b)], e dois órgãos 
colegiais, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, respectivamente als. a) e c), como estabelece 
o artigo 6.º, idem. De entre os órgãos estatutários, para o que nos interessa e em matéria estritamente 
conexa com a materialização do sistema previdencial, as competências do Director-Geral são observadas 
em três momentos principais: o da inscrição obrigatória de contribuintes e beneficiários; o da concessão 
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diploma legal), para assegurarem, respectivamente, as vertentes 
previdencial e seguradora.  
Esta última, sendo confiada à actividade privada e a gestão privada, 
significou, também, a necessidade de interferência no funcionamento do 
mercado segurador para a subtrair a uma mera especulação dos sujeitos 
económicos privados. Este é um problema que deve ser encarado na 
perspectiva de uma limitada coordenação pelo mercado, o que torna 
impreterível a intervenção do Estado. Não se recusa a virtualidade do 
mercado como mecanismo eficiente de afectação de recursos e de 
devolução de rendimentos, mas em virtude da sua incapacidade não pode 
evitar a formação de monopólios1087, por exemplo. 
A política de liberalização do sector segurador, através da criação de uma 
empresa de economia mista, não pode ser entendida unicamente como um 
sinal de protecção contra a concorrência, como também parte de uma 
estratégia deliberada de transformação e de preparação de uma sociedade 
comercial para a competição no mesmo sector. Esta é a prova evidente que 
Estado e mercado não se afiguram como alternativas, mas complementam-
se mutuamente.  
    

                                                                                                                                               
de prestações e serviços conexos com o sistema e o da instauração de processos de transgressões pelas 
infracções cometidas pelos empregadores e trabalhadores compreendidos no regime obrigatório, 
incluindo o procedimento de liquidação das multas aplicadas [cfr. als. e), f) e m) do artigo 12.º, idem].  
Por outro lado, a sua área de actuação revela-se importante em matéria de seguimento das Convenções bi 
e multilaterais e internacionais, mormente as aprovadas pela OIT. Esta disposição está consagrada na al. 
j), do artigo 12.º, idem. Trata-se de uma competência complementar de inegável importância sobretudo no 
processo de internacionalização das económicas, marcado por uma dinâmica que aconselha uma 
particular atenção das entidades com poderes de decisão. Mais ainda quando está em causa um país de 
alguma tendência para a emigração, sobretudo nos últimos tempos, e integrado nas organizações 
económicas regionais. 
Ainda, de acordo com os Estatutos, o INPS goza de independência orçamental e autonomia de gestão dos 
recursos financeiros do sistema público contributivo, com a criação, para o efeito, de uma entidade 
pública, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme dispõe o artigo 2.º, n.º 1, 
idem. A autonomia, nomeadamente financeira confere-lhe as prorrogativas de captar receitas próprias 
para serem aplicadas na prossecução das suas finalidades estatutárias. Sem os necessários recursos 
financeiros, esta entidade não consegue responder às necessidades da sua criação. São estes que 
justificam a sua autonomia e asseguram a cobertura dos riscos sociais relacionados com a população 
trabalhadora, nos termos estabelecidos na lei. 
1086 Designação que seria alterada para “GUINÉBIS – Guiné-Bissau Seguros, Sarl, em virtude da 
existência no país de uma empresa privada com denominação semelhante”, lê-se no artigo 2.º do Decreto-
Lei n.º 8/1997, de 22 de Setembro, publicado em Suplemento ao BO n.º 38, da mesma data. Ela é uma 
sociedade anónima de responsabilidade limitada, sucessora da extinta Direcção-Geral dos Seguros do 
INSPS (artigo 5.º), com capital social em moeda estrangeira, equivalente a um milhão de dólares 
americanos, subscrito e realizado pelo INPS, pelas empresas e outras pessoas colectivas ou singulares 
nacionais e estrangeiras, sendo que uma destas últimas exerce actividade seguradora (artigo 6.º). Os seus 
estatutos serão aprovados pela Assembleia Geral, na sua primeira reunião (artigo 7.º) todos do Decreto-
Lei n.º 1/1997, de 29 de Abril. 
1087 No caso concreto, as limitações de ordem estrutural, com influência negativa no funcionamento das 
instituições em geral, e as persistentes dificuldades económicas e financeiras aconselham uma intervenção 
nacional e comunitária mais apertada das sociedades que desenvolvem actividades seguradoras.   
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Os anos subsequentes à criação da instituição previdencial e à sua 
adequação ao novo contexto social e económico revelaram-se decisivos no 
concernente ao aprofundamento e consolidação de um sistema público de 
protecção social específico e limitado quanto aos campos subjectivo e 
objectivo. Um processo sistemático que procura consolidar as vantagens de 
um sistema que encontra a sua raiz e justificação na camada trabalhadora, 
conjugando-as com as virtudes de uma actuação plural que congrega 
actores públicos e privados, sem contar com os esforços das diferentes 
confissões religiosas e a intervenção multifacetada das ONG’s em geral. 
A distância que separa a actualidade e os anos setenta e oitenta do último 
século contribuiu para o aprofundamento da solidariedade nacional e 
internacional no domínio da protecção social aos cidadãos em geral. Esta 
atitude tem na sua base não apenas a alteração qualitativa do Estado e da 
concepção do poder, como também a reivindicação de uma área de 
intervenção complementar (e até mesmo substitutiva) do poder político, por 
parte dos actores que integram a sociedade civil. 
A adopção de novos desafios de cidadania reflecte-se numa maior 
participação e assunção de responsabilidades, que normalmente cabem ao 
Estado, pelos cidadãos ou grupos de cidadãos. A crescente 
consciencialização social para as questões sociais e o imperativo da 
necessidade da emergência de uma (nova) sociedade, baseada em valores 
como a democracia, a cidadania e a participação activa nos diferentes 
níveis de gestão dos negócios públicos constituem marcas indeléveis dos 
nossos tempos. 
Estes valores ou pilares das sociedades hodiernas devem constituir um 
factor aglutinador de todos os cidadãos, independentemente da sua 
condição social. Por outras palavras o desafio do presente está direccionado 
à procura da inserção de todos na sua sociedade, particularmente daqueles 
que se sentem limitadas na sua capacidade de se integrar plenamente numa 
sociedade formal.  
 
Nestas e noutras bases se enraízam a reforma da protecção social de 2007. 
A aprovação da Lei de Enquadramento da Protecção Social, LEPS, 
constitui um marco importante na história da protecção social pública 
nacional. Esta importância está reflectida nos objectivos gerais – sem 
embargo da delegação da definição da política ao Governo1088 –, que 
podem ser sintetizados nos seguintes eixos: a atenuação dos efeitos da 
redução de rendimentos do trabalho quando ocorram situações de falta ou 
diminuição da capacidade de trabalho, na maternidade, velhice e morte; a 
compensação dos encargos familiares das famílias em situações de especial 

                                                 
1088 Tal como determinado no artigo 1.º, n.º 4 LEPS. 
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fragilidade ou dependência e a assistência aos carenciados e inserção 
comunitária, objectivos constantes do artigo 1.º da LEPS. 
A tradução prática destes mesmos objectivos está dependente de uma 
tipologia1089 de protecção social, cuja análise permite decifrar em cada uma 
delas os fundamentos e objectivos específicos. A (nova) LEPS preconiza 
um sistema público com uma trilogia de subsistemas que compreende a 
protecção social de cidadania, a protecção social obrigatória e a protecção 
social complementar, cujas linhas mestras são sumariamente apresentadas. 
A protecção social de cidadania fundamenta-se na solidariedade nacional e 
visa a redistribuição de rendimentos, através da criação de um tipo de 
imposição tributária, o imposto1090, um instrumento de política económica e 
financeira que financiará as acções compreendidas neste tipo em concreto. 
Tendo em consideração a sua finalidade redistributiva, a protecção da 
cidadania visa actuar sobre as situações que prejudicam o exercício 
efectivo do direito de cidadania. As desigualdades materiais entre os 
cidadãos, traduzidas principalmente em desigual acesso aos bens e serviços 
básicos; desigual oportunidade de acesso ao ensino, à educação, à formação 
e ao mercado de trabalho. Estas desigualdades sociais são incompatíveis 
com a cidadania e participação activa dos cidadãos.  
Para as atenuar, a opção pelo imposto surge como um instrumento com 
efeito redistributivo, que permite a instituição Segurança Social financiar as 
acções nela compreendidas, direccionadas à assistência pessoal e familiar, 
de modo a garantir-lhes patamares mínimos de subsistência e dignidade1091. 
Numa palavra o objectivo da promoção do indivíduo, da família e da 
comunidade, e a sua articulação com a promoção do desenvolvimento 
equilibrado das diferentes regiões que compõem o território nacional: a 
redução das assimetrias regionais, em consonância com o objectivo 
plasmado no artigo 110.º CRGB.  
O imposto, neste tocante, tem uma dupla finalidade, todas elas relacionadas 
com a protecção da cidadania: uma relativa ao aspecto do desenvolvimento 
humano, das capacidades pessoas, da inserção individual e colectiva no seu 
meio familiar e comunitário; outra relativa ao aspecto do desenvolvimento 
regional, centrado na criação de condições materiais objectivas que 

                                                 
1089 Esta tipologia na terminologia do legislador da LEPS é denominada de dispositivo permanente de 
protecção social, compreendendo as respectivas prestações sociais, como estabelece o artigo 2.º deste 
diploma. 
1090 Trata-se de conciliar o aspecto fiscal na protecção social, por via da redistribuição dos rendimentos. 
Esta solução legal prevista no artigo 4.º, n.º 1, “in fine”, LEPS é própria de um sistema de protecção 
social que se pretende universal, daí o apelo à solidariedade de todos os cidadãos residentes num 
determinado território. O dever (fundamental) de pagar imposto, tal como configurado, entre nós, no 
artigo 24.º, segunda parte, CRGB traduz um dever de cidadania.    
1091 Nesse sentido dispõe o artigo 4.º, n.º 4, LEPS, cujas acções nele compreendidas têm em conta as 
situações de especial gravidade dos destinatários das mesmas, em virtude da sua dimensão e efeito sobre a 
capacidade pessoal e familiar dos mesmos.    
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permitam um efectivo exercício da cidadania, quer política, quer 
económica. 
O exercício da cidadania económica não é compatível com as situações de 
disfunção social e de marginalização social (como por exemplo, o 
desemprego, a falta de formação e qualificação técnica e profissional 
necessárias para o mercado de emprego ou ainda os doentes de Sida/VIH), 
que afasta os grupos vulneráveis do benefício do desenvolvimento 
económico e da participação activa na tomada de decisões ou influência 
destes centros.  
A ampla incidência subjectiva ou núcleo subjectivo da protecção social da 
cidadania revela as preocupações com a falange populacional, residente no 
território nacional1092, desprovida de meios de subsistência e incapaz de 
garantir a sua própria protecção. Neste núcleo encontram-se as pessoas e 
famílias em situações de pobreza, as mulheres, crianças e adolescentes, 
com necessidades especiais ou em situação de risco, os idosos dependentes 
física e economicamente, os deficientes e os desempregados. 
Assim, as suas acções, traduzidas em prestações1093 de risco, de apoio e de 
solidariedade, têm carácter tendencialmente personalizante ou dirigida a 
grupos específicos, em virtude da maior exposição a riscos. Ainda elas têm 
em vista o fornecimento de serviços, equipamentos, programas e 
projectos1094 de desenvolvimento local, mormente para responder às 
necessidades específicas nos domínios de maior carência, como 
alimentação, saúde e educação e infra-estruturas de habitação e 
acolhimento1095. Por outro lado, essas acções visam ainda promover e 
incentivar a participação de grupos profissionais ou de moradores, entre 

                                                 
1092 A previsão contida no artigo 5.º LEPS faz depender a protecção social de cidadania da residência no 
território nacional, numa clara tentativa de universalização da mesma a todos os cidadãos, 
independentemente da sua vinculação laboral e contribuição anterior para o financiamento do sistema de 
protecção social pública. 
1093 A protecção social de cidadania concretiza-se através de diferentes prestações compreendidas no 
artigo 6.º LEPS. Estas são dominadas pelo princípio da territorialidade, conforme estabelece o artigo 6.º, 
n.º 2, “in fine”, idem. De acordo com as concretas situações, objectivas, são fornecidas as seguintes 
prestações: a) de risco em termos pecuniários ou em espécie nos domínios da saúde primária, pensões, 
subsídios sociais e distribuição de géneros (n.º 2); b) de apoio social, mediante serviços, equipamentos, 
programas e projectos integrados de desenvolvimento local a nível de habitação, acolhimento, 
alimentação, educação, saúde, para além da vertente promocional e de estímulo a iniciativas mutualistas 
(n.º 3); e, por fim, de solidariedade que apela à participação de grupos profissionais ou de moradores 
(vizinhos) na assunção de responsabilidades no financiamento de protecção social. 
As condições de atribuição das prestações pecuniárias e o montante são fixadas por Decreto do Governo e 
este é inversamente proporcional aos rendimentos disponíveis pelos interessados e respectivos agregados 
familiares. Esta disposição consta do artigo 7.º, n.º 2, LEPS.  
1094 A participação em projectos está dependente (da avaliação) de necessidades pessoal e familiar e de 
recursos disponíveis: a prova de meios ou condição de recursos (“means-tested”). Por outro lado, exige-se 
que haja um período mínimo de residência legal no país.       
1095 Para as suas concretizações são necessários meios organizados por grandes objectivos e regiões 
constantes dos programas (anuais ou plurianuais). Estes meios visam em geral a promoção da auto-
suficiência individual e familiar (vide artigo 8.º LEPS).  
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outros, no domínio das mutualidades vocacionadas à cobertura de situações 
de riscos sociais específicos.         
 
A solidariedade de grupo é um dos aspectos mais relevantes do sistema de 
protecção social obrigatória ou sistema previdencial. Este tem carácter 
cumulativo e assenta na lógica de seguro e encontra nas contribuições dos 
trabalhadores e das entidades patronais, bem como nas transferências do 
Estado, os seus principais meios de financiamento (cfr. artigos 10.º e 33.º 
LEPS). 
A universalidade subjectiva, para efeitos de protecção social, compreende 
todos os trabalhadores – e equiparados, de acordo com o n.º 31096 –, 
incluindo as suas famílias, onde cabe quer os trabalhadores independentes, 
quer os subordinados (excluindo os funcionários públicos, sujeitos ao 
estatuído no EPAP, portanto gozam de protecção social específica, tal 
como prevê o n.º 4, todos do artigo 10.º LEPS). 
 
Não obstante a diferença de protecção social dos trabalhadores em geral e 
dos funcionários públicos, estabeleceu-se o princípio da articulação dos 
sistemas públicos previdencial e de aposentação. O disposto no artigo 11.º 
LEPS surge como reforço de uma solução legal1097 existente no panorama 
da protecção social pública, ao permitir uma articulação do regime de 
trabalhadores subordinados com o dos funcionários públicos, no 
concernente aos direitos adquiridos e em formação (n.º 1). O mesmo é dizer 
que apesar de tudo essa articulação é feita unicamente na perspectiva de 
cada um dos regimes assegurar o reconhecimento dos mesmos (n.º 2), de 
forma isolada1098, sem qualquer relação entre ambos.        
A concretização dos regimes de protecção social obrigatória, como se pode 
facilmente depreender, continua a assentar na ideia da vinculação a uma 

                                                 
1096 Este consagra, mais uma vez, o princípio da equiparação de certas categorias subjectivas, compostas 
por dirigentes e sócios das empresas, e de situações fácticas que se aproximam as dos trabalhadores 
quanto ao exercício de actividades económicas. Entre elas as actividades nomeadamente dos aprendizes, 
tirocinantes e estagiários, desde que recebem contrapartidas.  
1097 A origem histórica desta solução remonta ao ano de 1986, com a criação das bases gerais que 
incorporam o regime geral da Previdência Social, pelo Decreto-Lei n.º 5/1986, de 29 de Março, tal como 
se pode concluir pelas leituras dos seus artigos 11.º (“Transferência de beneficiários: 1. Aos beneficiários 
válidos que por modificação das condições ou mudança de lugar, deixam de estar abrangidos pelo regime 
geral, será concedida transferência das suas reservas para qualquer instituição, desde que declarem, por 
escrito, que pretendem usar tal direito dentro do prazo de um ano a contar da última contribuição paga ao 
instituto. 2. Não são transferíveis as contribuições pagas pelas entidades empregadoras.”) e 12.º (“Outras 
transferências: Aos trabalhadores que em condições análogas às referidas no artigo anterior, tendo 
portanto contribuído para outra instituição e venham a ficar abrangidos pelo regime geral, poderão ser-
lhes reconhecidos os direitos consignados aos demais beneficiários, desde que obtenham transferência de 
suas reservas, sendo tomados em conta, nos termos da legislação em vigor, o tempo e os ordenados ou 
salários a que respeitam as contribuições na instituição donde vieram transferidos.”)  
1098 Diferente da unificação dos mesmos regimes, na pressuposição de garantir aos trabalhadores uma 
única pensão de reforma/aposentação e correspondentes prestações mensais. O que se pretende é evitar 
que, por razões óbvias de exercício de funções na Administração em geral, haja prejuízo do trabalhador 
em virtude de disparidade de regimes jurídicos que regulam a protecção social no país.       
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actividade económica subordinada ou independente dos trabalhadores. Ela 
confere direito às prestações, garantindo a conservação dos mesmos e a 
possibilidade de concretização dos direitos em formação, como indicam os 
preceitos, respectivamente, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º LEPS.  
Nessa base encontra justificação plausível a possibilidade de o trabalhador 
inscrito requerer a continuação voluntária do pagamento das contribuições 
quando deixar de reunir as condições exigidas por lei. É o que decorre do 
n.º 3, do mesmo artigo 12.º LEPS. Esta é outra das inovações resultantes da 
reforma empreendida no ano de 2007. 
Como se disse, a protecção social obrigatória garante prestações sociais1099, 
consideradas direitos1100 subjectivos, quer pecuniárias, quer em espécie e 
devem ter em consideração a situação do trabalhador e sua família (n.º 1). 
Estas prestações pecuniárias sujeitam-se ao regime jurídico da revisão 
periódica, como forma de assegurar o equilíbrio financeiro do sistema e as 
variações salariais e do custo de vida (n.º 2) e ao prazo prescricional de 12 
meses para o exercício do direito, a partir data de pagamento ou em que são 
devidas, quando não requeridas (n.º 3). Estes normativos são expressos no 
artigo 13.º LEPS. 
Esta lei mantém a base de incidência contributiva constituída por 
contribuições das entidades patronais e dos trabalhadores sobre as 
remunerações pagas – contribuições salariais1101 – (conforme os n.ºs 1 e 2), 
e remunerações escolhidas pelos trabalhadores independentes (n.º 3), todos 
do artigo 37.º LEPS. Para aquelas contribuições a repartição das taxas 
contributivas não pode exceder metade para os trabalhadores (n.º 1), sendo 

                                                 
1099 Estas prestações sociais são atribuídas de conformidade com a definição do Governo, estabelecido em 
Decreto, tendo em atenção os critérios do grau de incapacidade, a idade, os encargos familiares, os 
rendimentos e os períodos de actividade profissional ou contributivos, bem como o montante máximo e 
mínimo das mesmas. O mesmo regime aplica-se a definição de regras relativas à revalorização das 
remunerações que servem de base ao seu cálculo, como estabelecem, respectivamente, os n.ºs 1 e 2, do 
artigo 21.º LEPS. 
1100 Nestes termos o disposto no artigo 12.º (Regimes):  
“1. A protecção social obrigatória concretiza-se através dos regimes dos trabalhadores por conta de 
outrem e dos trabalhadores por conta própria, mediante prestações garantidas como direitos. 
2. É garantida a conservação dos direitos adquiridos e a possibilidade de concretizar os direitos em 
formação. 
3. O trabalhador que, tendo estado inscrito na protecção social obrigatória deixe de reunir as condições 
para estar abrangido, pode requerer a continuação voluntária do pagamento das contribuições, nos termos 
definidos por decreto.” 
1101 No caso português, as contribuições sociais passam a ser única, como prescrito no artigo 74.º da Lei 
n.º 9/86, de 30 de Abril, que aprovou o Orçamento do Estado e ao mesmo tempo manda que tal taxa seja 
desagregada em 24% e 11%, respectivamente para a entidade patronal e o trabalhador. Assim, o Decreto-
Lei n.º 140-D/86, de 14 de Junho, introduziu, em Portugal, a denominada Taxa Social Única, no intuito de 
unificar a taxa contributiva para a Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem. Assim a 
integração das quotizações para o Fundo de Desemprego nas contribuições obrigatórias devidas a esta 
instituição. Nela podem encontrar a repartição das contribuições pelas entidades patronais e quotizações 
dos trabalhadores. 
Uma das preocupações está na harmonização dessa Taxa com a tributação dos rendimentos dos 
trabalhadores dependentes.  
Vide sobre o assunto, entre outros, JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, pp 649-653. 
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que se se tratar de cobertura de riscos profissionais, estas são assumidas 
exclusivamente pelas entidades patronais (n.º 2) do artigo 38.º do mesmo 
diploma. De igual modo se mantém a responsabilidade pelo pagamento das 
contribuições por parte das entidades empregadoras ou patronais, como 
estatuído no artigo 39.º, idem. 
 
Por último, a protecção social complementar tida como facultativa ou 
opcional relativamente aos regimes de protecção social obrigatória, no 
sentido de reforço das coberturas desta em matéria de invalidez, velhice, 
morte e cuidados médicos (como indica os estipulados nos artigos 27.º e 
29.º LEPS). Assim, este tipo de protecção social pública é dominado, 
essencialmente, por duas características: a liberdade de adesão e a 
subordinação ao regime obrigatório. Esta última característica faz 
depender a protecção social complementar à prévia inscrição num dos 
regimes obrigatórios, conforme estabelece o artigo 30.º, idem. 
A gestão deste regime complementar segue a técnica da capitalização1102, 
podendo ser efectuada pela actual entidade gestora de protecção social 
obrigatória (o INPS), sociedades financeiras gestoras de fundos de pensões, 
companhias de seguros, associações mutualistas ou institutos de segurança 
social complementar. Esta disposição está consagrada no artigo 30.º, n.º 1, 
LEPS, e abre possibilidade de as entidades privadas gerirem um dos 
regimes públicos de protecção social, o complementar.      
O financiamento deste regime, enquanto complemento do regime 
obrigatório, de acordo com o artigo 41.º LEPS, está assegurado nos 
mesmos termos do regime obrigatório dos trabalhadores, ressalvada a 
hipótese de admitir convenções nesta matéria entre os mesmos. 
 
Para terminar e ainda no capítulo do reforço e maior envolvência individual 
e de grupos destaca-se o Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2007/CM/UEMOA, pela sua importância no domínio dos seguros 
sociais, um encargo dos interessados na garantia de protecção social através 
de um sistema marcadamente de auto-gestão e auto-financiamento. 
 
 
 

                                                 
1102 Historicamente surge, no direito português, com a Lei n.º 1.884, de 16/3/1935. Vide A. L. DE 
SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, p 176. 
Para uma síntese da origem do regime complementar e sua técnica vide, entre outros, JACQUES 
DOUBLE, Sécurité Sociale, pp 553 e ss. JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, 
pp 1257 e ss; Sécurité Sociale, Cours Élémentaire – Droi – Économie, 4e. édition, par René Appel, 
Éditions Sirey, Paris, 1983, pp 48-49.    
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CAPÍTULO IV 
 

OS SISTEMAS DE SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE 
 
Generalidades 
 
Ao iniciarmos o presente Capítulo, à parte a construção dos seus pilares 
que definitivamente contribuíram para a sua afirmação a nível mundial, 
como muito bem são reveladoras nomes como BISMARK e BEVERIDGE, 
deve referir-se que o ponto de partida para a nossa análise baseia-se nas 
contribuições de especialistas que se dedicam ao estudo de temas que se 
encontram no âmago da matéria que nos ocupa. As principais referências 
são de autores como ILÍDIO DAS NEVES1103, ANTÓNIO BAIGÃO 
FÉLIX1104, PIERRE DENIS1105, JEAN-JACQUES DUPEYROUX1106, 
JACQUES DOUBLET1107, ROBERT SAVY1108 e JOSÉ FRANCISCO 
BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES 
MOMPARLER CARRASCO1109.  
No essencial estes autores debatem aspectos formais e materiais intrínsecos 
ao estudo do Direito da Segurança Social. Em cada uma destas obras a 
análise do tema em questão encontra formulações específicas, numa 
perspectiva metodológica coerente não redutível umas às outras. A 
focalização numa ou noutra orientação metodológica não prejudica a 
análise substancial, não divergente, na tentativa de reflectir realidades de 
cada um dos sistemas em que o estudo se insere. Esta riqueza intelectual 
amplia, com certeza, as possibilidades de investigação. 
  
Antes de mais, a análise que se desenvolverá vai mais na linha da 
autonomia (plena) da Segurança Social, concebida na perspectiva de 
protecção dos trabalhadores, uma camada específica da população, ou 
todos os cidadãos contra os riscos sociais, com os seus princípios próprios e 
específicos ou na perspectiva de uma simbiose de soluções que partilham 
aspectos dos diferentes sistemas. Esta autonomia deve ser aferida a três 

                                                 
1103 Direito da Segurança Social, …, pp 229 e ss. Ainda do mesmo autor Crise e Reforma da Segurança 
Social, pp 25 e ss, quanto ao conceito, às técnicas e à caracterização. A Segurança Social Portuguesa: 
Problemas, realidades e perspectivas, Colecção Estudos, Instituto Superior Politécnico Internacional, 
Lisboa, 1993. 
1104 “Segurança Social”, in “Polis”, n.º 5, cols. 655-662, entre outras contribuições do autor no 
concernente à matéria.  
1105 Droit de la Sécurité Social, passim. 
1106 Droit de la Sécurité Sociale. Vide do mesmo autor, «Quelques réflexions sur le droit à la Sécurité 
Sociale», Droit Sociale, n. º 5, Mai de 1960, pp 288-307. 
1107 Sécurité Sociale, passim. 
1108 La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, passim.  
1109 Curso de la Seguridad Social (Régimen general y prestaciones no contributivas), passim. 
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níveis (material ou legislativa, doutrinária e científica e didáctica), segundo 
ILÍDIO DAS NEVES1110.  
O alicerce para a construção do Direito da Segurança Social gira em torno 
das concepções que estiveram na base de eventualidades cobertas por cada 
um dos sistemas. Historicamente a cobertura dos riscos sociais está 
identificada com o tipo de concepção predominante numa sociedade, sem 
embargo de não se auto-excluírem. As construções em que se alicerçam 
cada uma das concepções são alheias à querela doutrinária quanto ao 
núcleo do direito à segurança social, constituído pelo direito à segurança 
económica, o direito aos cuidados médicos ou o direito aos serviços sociais 
personalizados. 
 
A noção da Segurança Social (ou do Direito da Segurança Social, a pensar 
na perspectiva normativa do direito substantivo), ponto em que os autores 
partem para as suas análises, encontra conceitualização específica em cada 
um deles, como de seguida se verá numa breve síntese.  
Em matéria das suas principais linhas, PIERRE DENIS1111 assegura que os 
seus contornos não são precisos e os seus entendimentos variam segundo as 
leis nacionais e os autores. Por sua vez, ILÍDIO DAS NEVES na procura 
do seu conteúdo identifica-o com o complexo normativo regulador do 
direito subjectivo, na vertente do seu reconhecimento, da definição do seu 
conteúdo e da caracterização do seu exercício1112.  
 
Segundo JEAN-JACQUES DUPEYROUX, ela identifica-se com os fins e 
os meios, dois planos indissociáveis, se considerarmos que os sistemas de 
Segurança Social visam garantir, aos seus beneficiários, segurança 
económica, através de uma redistribuição financeira a dois níveis: o da 
antecipação e o da repartição de recursos financeiros. No seu estudo ele 
parte de dois paradoxos1113 relacionados com esta expressão: no plano de 
direito positivo que compreende as políticas, legislações, instituições e 
sistemas, e no plano dos princípios gerais cuja expressão máxima está na 
Declaração Universal dos Direitos de Homem, no seu artigo 22.º, que 
reconhece expressamente o direito à segurança social a todos as pessoas. 

                                                 
1110 Direito da Segurança Social, pp 110-115. Nessas páginas o autor caracteriza os pressupostos da 
autonomia: material ou legislativa nas suas facetas de produção legislativa e jurisprudencial; doutrinária e 
cientifica e didáctica. E conclui através delas pela efectiva autonomia do Direito da Segurança Social, não 
obstante o relativo ao estádio de desenvolvimento que se apresenta. A questão se coloca regra geral 
perante o ordenamento jurídico-laboral, o direito de trabalho.    
1111 Droit de la Sécurité Sociale, p 29. 
1112 Direito da Segurança Social, pp 229-230 
1113 Traduz-se aqui as expressões do autor, Droit de la Sécurité Sociale, pp 3-4: «L’étude du droit de la 
sécurité sociale prend son point de départ dans un paradoxe. On constate en effet: - au plan de droits 
positifs, que partout dans le monde naissent et se développent des politiques, des législations, des 
institutions, des systèmes dits de «sécurité sociale»; - au plan des principes généraux, que 
l’expression «sécurité sociale», après avoir pris pied dans bon nombre de Constitutions promulguées au 
lendemain de la dernière guerre mondiale ».   
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Sendo certo que toda a construção que subjaz ao estudo dos seus sistemas 
está centrada na noção do Sistema de Segurança Social1114.  
 
Outrossim, pelo mesmo diapasão ROBERT SAVY, envereda pelos planos 
dos fins e dos meios, dos princípios e das políticas1115. A par das limitações 
do seu estudo, e o consequente predomínio das preocupações 
metodológicas relativamente às científicas, ele configura uma noção da 
Segurança Social tardiamente aplicável às populações rurais, dificultando, 
assim, a sua generalização1116.   
 
Por seu turno JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ 
GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, numa primeira 
aproximação, concebem o Direito da Segurança Social “como el conjunto 
de normas, procedimientos y técnicas que, procedentes de campos distintos 
del derecho privado (seguro privado, seguro social, Mutualidad, etc.), 
pasan a configurar-se como instituciones propias y específicas de derecho 
público y a regularse por normas de carácter internacional y transnacional y 
también por las específicas de cada sistema nacional y que tiene por 
finalidad abordar la cobertura y protección de determinadas necesidades 
sociales que aparecen comprendidas en su campo y que constituyen como 
resultante histórico una de las parcelas más importantes del moderno 
Estado del bienestar.”1117      
 
Das considerações expostas resultam duas ideias chaves. A primeira, a 
noção do sistema da Segurança Social tem subjacente a organização da 
redistribuição que tem como finalidade a garantia da segurança económica 
dos indivíduos ou grupos1118. Dela decorre que o direito à Segurança Social 
é definido como direito dessa mesma redistribuição, baseada em regras 
específicas. Esta especificidade faz do Direito da Segurança Social uma 
disciplina autónoma1119. 
A segunda, na esteira da primeira, todas as contribuições doutrinárias 
resumem-se a conceptualizar o Direito da Segurança Social com base no 
seu objecto: a necessidade social ou económica. Este objecto, relacionado 
com reflexo a actividade humana, caracteriza-se por uma grande 

                                                 
1114 Segundo JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Sociale, p 5, «C’est à la notion de 
système de sécurité sociale que peut doit sans doute être associé le concept de droit de la sécurité 
sociale.» (Itálicos no original). 
1115 La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales,  p 1. 
1116 ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, p 4. 
1117 Curso de la Seguridad Social, p 22. 
1118 Droit de la Sécurité Social, p 18. 
1119 Neste sentido, entre outros, ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 108-115. 
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indeterminação e resulta de uma evolução histórica, iniciada a partir da 
Revolução Industrial,1120. 
Assim sendo, a Segurança Social marca uma especificidade da segurança 
económica individual. As suas características específicas1121 fazem dela 
uma técnica original, ligada a sua autonomia conceptual. Não obstante o 
aproveitamento de técnicas, como as das mutualidades e da efectivação de 
responsabilidade, em caso de acidentes de trabalho1122.  
 
Segundo as mesmas doutrinas a Segurança Social pode ser distinguida em 
uma concepção ampla e uma concepção restrita1123, com referência a alguns 
critérios, mormente os fins e os meios, conforme supra referimos. Deste 
ponto de vista, a Segurança Social identifica-se com um conjunto de 
medidas de políticas, no qual se incluem as normas, os procedimentos e 
técnicas, que visam a garantia de segurança económica aos indivíduos, 
maxime os trabalhadores, por via de disposições legais protectoras de 
situações que possam influenciar negativamente o exercício da actividade 
profissional. Nesta perspectiva os sistemas de Segurança Social restringem-
se a captação de meios e a aplicação de técnicas específicas, por parte de 
uma estrutura organizacional, para responder as situações de carências 
típicas compreendidas no seu universo de actuação. 
Essas mesmas normas, em consequência, definem o campo subjectivo, 
constituído pelos beneficiários de prestações sociais dos diferentes sistemas 
ou esquemas de protecção social. Dependendo de cada um deles e de 
acordo com os seus objectivos específicos, assim a limitação do núcleo 
subjectivo ou a sua abrangência total ou parcial. Para o efeito, essa 
definição é dominada quer por normas de direito interno, quer pelas normas 
de direito internacional, sobretudo quando o campo subjectivo está 
referenciado a uma determinada categorização. 

                                                 
1120 Também JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES 
MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 22.  
1121 Sobre as características, vide, entre outras, as apresentadas por JEAN-JACQUES DUPEYROUX, 
Droit de la Sécurité Sociale, pp 335 e ss, a ordem pública, justificativa da obrigatoriedade e penalização 
de comportamentos desconformes com as suas normas imperativas, a territorialidade, faz coincidir o 
campo de aplicação da legislação da protecção social aos limites do território nacional, de outro lado, a 
sujeição aos regimes legais, no caso dos trabalhadores, no exercício de uma actividade circunscrita ao 
território nacional, mesmo naquelas situações em que o empregador é estrangeiro, mas o trabalhador 
executa a sua actividade no espaço físico nacional. Decorre disso a recusa da ideia da exportação das 
prestações sociais, salvo no caso do princípio da adesão voluntária a um dos regimes do sistema 
previdencial, no qual a lei permite o afastamento do princípio da territorialidade, conforme ensina o 
mesmo autor, ob. cit., pp 336, 917-924. 
Um aspecto destas características que não será abordado pelo menos directamente, sem disso se inferir 
que não integra a teoria geral ou se afigura menos importante, são as normas sancionatórias e o processo 
adjectivo a elas relativo.   
1122 JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER 
CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 22. 
1123 Em particular ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, pp 2-3. 
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Com efeito, na perspectiva do direito internacional o Direito da Segurança 
Social contempla normativos a favor da não discriminação entre nacionais 
e estrangeiros, numa clara defesa da tese da não vinculação política a um 
Estado. Nesta linha as Convenções n.ºs 19 e 162 da OIT, como decorrência 
do reconhecimento do direito à protecção social a todo o ser humano, 
independentemente da sua vinculação política, o critério da nacionalidade, 
bastando o cumprimento do critério da residência amenizada ou não com o 
critério laboral. Assim acontece em relação aos trabalhadores migrantes, 
conforme as Convenções n.ºs 97 (aplicável aos trabalhadores estrangeiros 
ou emigrantes) e 118, sobre a igualdade de tratamento em matéria da 
Segurança Social.  
Deste modo, parece pacífico concluir que, mesmo no domínio das normas 
de direito internacional convencional, as soluções não se distanciam, pelo 
menos relativamente à disciplina do direito à segurança social, 
concretamente na perspectiva previdencial, em que as prestações sociais 
(do regime contributivo) dependem do exercício da actividade económica e 
da contribuição anterior. Neste prisma a concessão de direitos às prestações 
seguem o ditame do exercício da actividade económica relevante para este 
mesmo sistema, afigurando-se um desvio ao princípio da igualdade, pelo 
qual se deve estender1124o campo de aplicação subjectiva a todos os 
cidadãos residentes, sem embargo do princípio da reciprocidade1125.  

                                                 
1124 Esta extensão dá-se por via da equiparação, conforme o artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 5/1986 (de 
29 de Março, publicado em Suplemento ao BO, n.º 13, de 29 de Março, que define o regime geral da 
previdência social), que reza:”Os trabalhadores estrangeiros… são equiparados…” (Negrito nosso). 
Para além deste condicionalismo legal que deriva da própria Constituição, dois critérios devem ser 
observados: a regularidade da estadia no território de acolhimento e a regularidade da quotização social.  
1125 Em matéria da Previdência Social o princípio da reciprocidade está manifestado no artigo 5.º 
(Trabalhadores estrangeiros) do Decreto-Lei n.º 5/1986. Em virtude da sua importância, transcrevemo-lo 
na íntegra: “1. Os trabalhadores estrangeiros que exerçam actividades profissionais na República da 
Guiné-Bissau são equiparados aos trabalhadores guineenses para efeitos de Previdência Social, se 
houver reciprocidade de direitos nos seus países. 
2. Consideram-se abrangidos pelo sistema de Previdência Social, os trabalhadores estrangeiros 
domiciliados na Guiné-Bissau há mais de três anos, salvo acordo ou convenção internacional em 
contrário. 
3. Não são abrangidos pelo sistema de Previdência Social, os trabalhadores que se encontram 
temporariamente na Guiné-Bissau, ao serviço de empresas nacionais ou estrangeiras, bem como de 
organismos internacionais, salvo se provarem não estar abrangidos por regime de Previdência Social no 
país de origem ou no âmbito dos organismos a que pertencem.” (Negritos nosso). 
Mutatis mutandis encontra-se a mesma previsão em matéria da lei reguladora do seguro obrigatório de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais (aprovada pelo Decreto n.º 4/1980, no seu artigo 3.º).  
A importância do dimicilio é por demais evidente, por exemplo, o domicílio legal dos menores e 
interditos (artigo 85.º CC) e das mulheres (artigo 86.º CC). Em relação àqueles o estabelecimento do 
domicílio deve ser visto na perspectiva da norma constitucional (artigo 26.º, n.º 3, CRGB, que estabelece 
a igualdade dos progenitores “quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos 
filhos”). A disposição legal relativa ao domicílio da mulher considera-se revogada, em virtude de violar 
as disposições constitucionais previstas nos artigos 25.º e 26.º, n.º 3, CRGB.   
Para efeitos de direito – caso concreto do domicílio profissional, artigo 83.º CC – ele é considerado o 
lugar onde a pessoa exerce a profissão, ou pratica, habitualmente, seus actos e negócios jurídicos. Ou 
ainda o lugar onde a pessoa estabelece a sede principal de seus negócios (constitutio rerum et 
fortunarum), conforme artigo 84.º CC.  
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Diferentemente são as regras do regime não contributivo, nestes dois 
planos de direito, que não fazem depender o benefício das prestações 
sociais de qualquer actividade económica remunerada, da qual resulta a 
contribuição assente no salário. Os seus normativos não se direccionam, 
neste particular, a nenhum critério que se expressa numa fonte de 
rendimento atendível pelo sistema público de protecção social.  
 
De outra banda o critério material delimita a actuação das entidades que 
integram a Segurança Social. Em teoria, a concessão de prestações sociais 
está enquadrada sob o domínio da regulamentação que define o campo de 
aplicação material, inserido na lógica dos objectivos visados e dos 
instrumentos ao seu alcance. Ou seja essas mesmas prestações conferem 
compreensibilidade às eventualidades restritas ao âmbito de actividade 
institucional. Assim, por exemplo, os riscos de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais; desemprego; a reforma e os encargos com a família 
(mormente ensino, educação e assistência médica dos filhos) 
substancializam eventualidades ou contingências que provocam diminuição 
ou extinção da fonte de rendimentos ou ainda maiores encargos para os 
trabalhadores e suas famílias. Deste modo são-lhes assegurados as 
prestações sociais com base nas anteriores contribuições para o sistema 
previdencial, numa lógica de solidariedade do grupo de trabalhadores.   
Outrossim, as prestações sociais do regime não contributivo são fundadas 
na solidariedade nacional. Por isso mesmo, em princípio, são submetidas à 
condição da nacionalidade (e não de um estatuto sócio-profissional), salvo 
soluções constantes de outros documentos de direito nacional ou 
internacional (no qual se opta pelo critério da residência). Em virtude disso 
o financiamento destas prestações adequa-se mais ao imposto, porquanto 
tanto os nacionais como os estrangeiros, os emigrantes, são sujeitos 
passivos do imposto, pelo rendimento gerado ou consumido no território 

                                                                                                                                               
O domicílio e a residência podem ou não coincidir. Esta, a residência, representa o lugar de habitação, 
que serve de base de vida a pessoa singular, com a intenção de permanência, sem prejuízo de ausência 
temporária. Neste sentido equivale ao domicílio, que inclui dois elementos, um subjectivo (ou interno que 
se identifica com a intenção de permanência) e outro objectivo (ou externo, caracterizador da residência 
ou domicílio). Neste prisma o conceito de domicílio é mais abrangente do que a residência e inclui a 
vontade intencional de se fixar num determinado lugar ou local (neste sentido se confunde com a 
habitação ou morada pessoal ou familiar). Cfr. por todos os  artigos 71.º e 72.º CC.    
O estabelecimento do domicílio em geral revela-se, por outro lado, de suma importância, quer na ordem 
interna, sobretudo em matéria de cumprimento de deveres cívicos, políticos, fiscais, judiciais, processuais 
(fixação do foro competente para dirimir conflitos de direitos reais sobre bens imóveis, conforme artigo 
73.º CPC; cumprimento da obrigação, artigo 74.º CPC; acção de divórcio e separação, artigo 75.º CPC; 
inventário e habilitação, artigo 77.º CPC), militares, …, quer no âmbito do Direito Internacional Privado, 
para efeito de determinação da lei aplicável ao caso concreto, em virtude de eventuais conexões entre um 
facto ou situação jurídica com vários ordenamentos jurídicos.  
A expressão domicílio é entendida em termos de “sede jurídica da pessoa singular, é o lugar onde a 
pessoa tem a sua residência habitual” e em relação à pessoa colectiva designa-se por sede, segundo ANA 
PRATA, “Domicílio”, in Dicionário Jurídico, 3ª Edição, Revista e Actualizada, Almedina, Coimbra, 
1995, p 399.  
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nacional, independentemente da condição económica ou social. Numa 
palavra, o direito positivo parte da evidência dos riscos sociais – 
configurando eventos que afectam a sociedade no seu conjunto – que 
necessitam da cobertura ou reparação por intermédio de políticas de 
protecção social em geral, maxime as políticas públicas.  
A positivação de normas da Segurança Social, no seu conjunto, 
compreende uma multiplicidade de políticas e de sistemas (incluindo os 
seus meios com vista a prosseguir os seus fins) para dar respostas a 
universalidade dos fenómenos de protecção social, através de estruturas 
jurídicas, que concretizem os seus objectivos gerais ou específicos. E, isso 
conduzirá a uma análise da estrutura organizacional e de gestão, o modo de 
funcionamento e de coordenação e o modelo de financiamento concebidos 
na lógica do sistema. 
Nesta perspectiva, pode-se concluir que, entre nós, formalmente se 
depararam com traços característicos típicos que sintetizam os seus 
aspectos essenciais: as instituições, as técnicas e os meios financeiros 
concebidos em termos de respostas para as eventualidades sociais de 
grupos muito diversificados, sem embargo de (eventuais) sobreposições, 
inoperância e ineficácia no plano material.   
 
 
Secção I. Organização e Funcionamento 
 
Neste número, a procura de captação do modelo de organização, do quadro 
de pessoal e das normas de funcionamento das diferentes entidades 
gestoras dos recursos financeiros dos sistemas públicos de protecção social, 
antes e depois da independência do país. Esta tentativa insere-se na busca 
de uma continuidade ou ruptura na linha organizacional da instituição 
previdencial, passível de explicar algumas das realidades presentes na 
actual fase de protecção social nacional.  
 
Remontando à época colonial os primeiros resquícios da organização, no 
país, da Segurança Social, ela situa-se no período anterior à independência 
nacional. Nessa altura essa organização foi concebida e desenvolvida à luz 
do Estado colonial com os seus objectivos e a sua filosofia de 
relacionamento com a sociedade oficial, uma vez que a tradicional estava 
excluída dos mecanismos formais, sobretudo do mercado laboral.  
Nela a organização da economia através de grupos organizados por 
sectores de actividade permitiu a existência de uma pluralidade de 
organismos que tratavam especialmente da protecção social dos seus 
trabalhadores. O condicionalismo laboral evidenciava a preocupação com a 
actividade económica e a força produtiva, independentemente do seu sector 
de inserção. Se fosse considerada na sua abrangência e amplitude 
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facilmente se concluiria por um modelo englobador da protecção social, 
não fosse o facto da exclusão dos indígenas na sociedade colonial. 
 
A independência trouxe uma nova visão do Estado e da sociedade. Com ela 
assistiu-se não somente a manutenção, temporária, de algumas formas de 
organização, como também a vários ensaios de instrumentos financeiros e 
de instituições de gestão dos sistemas de protecção social. A 
institucionalização do actual modelo da entidade previdencial resulta de 
uma opção política que cristaliza no seu seio uma estrutura autónoma, 
competente para o exercício, em regime de monopólio, das actividades 
seguradoras e de previdência social.   
 
Entretanto, este mesmo modelo organizacional, sendo adequado a um tipo 
de relação do Estado com a economia, ele foi ultrapassado por dinâmicas 
económicas e políticas. Deste modo, presentemente, a cisão jurídica 
operada em 1997, cedeu lugar a autonomização de duas entidades distintas, 
com objectivos e fins específicos nos domínios da gestão dos sistemas de 
protecção social pública e dos seguros comerciais, respectivamente INPS e 
GUINÉBIS.  
 
 
Subsecção I. Organização 
 
No plano específico da organização das acções de protecção social no 
quadro laboral, nessa altura, historicamente, existiu uma pluralidade de 
entidades autónomas1126 ligadas à previdência social, de entre as quais se 
destacam o Montepio Geral, a Caixa de Previdência dos Funcionários 
Públicos da Guiné, os Sindicatos Nacionais (da Casa do Povo, dos 
Pescadores, dos Empregados do Comércio e da Indústria) da Guiné.  
A descentralização e a autonomia eram duas características principais da 
forma de organização e estruturação das entidades e dos organismos 
concebidos com o propósito de garantir protecção social aos seus 
associados que, com toda a certeza, excluía todos quantos eram dominados 
por um estatuto menor ou de inferioridade como aquele previsto na lei de 
indigenato. 
As entidades e os organismos que integravam a organização institucional 
exerciam as suas atribuições e competências autonomamente, mas as suas 
actividades eram fiscalizadas por órgãos criados para o efeito. De um modo 
geral as funções de fiscalização integravam as competências da Inspecção 
Geral do Trabalho (integrado no Instituto do Trabalho, Previdência e Acção 
Social).           
                                                 
1126 Vide a resenha histórica das mesmas em A. L. DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Vol. I, pp 176 e ss. 
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Numa outra leitura histórico-político-ideológica a concepção da protecção 
social seguiu uma formulação esboçada em termos de ditames de um 
partido-Estado, no poder, preocupado, em síntese, em combater as 
estratégias monopolistas de grupos económicos e, desde logo, a defesa e 
protecção de certas categorias das populações ou noutra enunciação que 
encontra eco, presentemente, expressa a preocupação de conciliar os ideais 
de mercado com a intervenção estadual, com o fito de responder as 
carências não consideradas pelo mercado concorrencial.  
 
No que respeita à protecção social dos funcionários públicos, a sua 
organização resume-se à Direcção de Serviços de Pensões e Aposentação, 
integrada no Ministério das Finanças. Na verdade, ela limita-se a uma 
gestão administrativa do processo de aposentação, quer dos funcionários 
públicos, quer dos combatentes da liberdade da Pátria, de um lado, e a 
efectivação das prestações garantidas em termos de direitos às prestações 
periódicas, de outro.   
De igual modo, a importância do Ministério da Solidariedade Social, 
Família e Luta Contra a Pobreza1127 - bem como do Instituto da Mulher e 
Criança – e a actuação específica junto daqueles que carecem de aptidão 
física para assegurar o seu ganha-pão. Uma missão caracterizada pelo seu 
carácter discricionário e incipiente, na procura de uma política igualitária.  
 
De outra banda, a institucionalização do INSPS, no ano de 1979, marca um 
tipo de actuação política e económica do Estado face à sociedade e à 
economia, substancialmente integrado no seu seio, enquanto titular do 
monopólio de actividades económicas em geral. Com efeito, o artigo 8.º, 
primeira parte, CRGB 1973, atribui ao Estado “um papel decisivo na 
planificação e no desenvolvimento da economia nacional”, um ideal 
traduzido no monopólio de actividades económicas e comerciais.   
Nesse quadro se empreendeu a estatização de um modelo de gestão 
compatível com a filosofia do partido-Estado, sem prejuízo da manutenção 
dos dispositivos organizacionais e sistemas anteriores quanto aos 
trabalhadores, numa altura em que se criavam e recriavam os instrumentos 
financeiros e concebiam as instituições que mais se assemelhavam a gestão 
ad hoc num claro sinal de uma hesitante fase transitória de um modelo que 

                                                 
1127 A importância do dispositivo da protecção social na luta contra a pobreza tem merecido particular 
atenção nos países em vias de desenvolvimento, sobretudo nos países da América Latina, desde os anos 
oitenta. Assim a sua inclusão entre os objectivos políticos a alcançar, contando com a solidariedade 
interna e a internacional. 
Uma reflexão nesse sentido é feita por ARMANDO BARRIENTOS, “Social protection and poverty”. 
Encontra-se na sua Web a versão electrónica deste artigo. Escreve o autor a propósito, na p v: «La 
protection sociale permet d’établir une carte, qui relie les interventions politiques à une pauvreté et une 
vulnérabilité conçues comme multidimensionnelles et persistantes.»   
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tinha em vista a integração da cobertura de situações de carências sociais 
dos combatentes da liberdade da Pátria e vítimas de guerra.  
Depois, a centralização numa única entidade de toda a actividade 
seguradora comercial e da gestão de riscos específicos conexos com a 
actividade laboral revelava a presença qualitativa e quantitativa do Estado, 
através de uma administração indirecta, consubstanciada na criação de uma 
entidade com autonomia administrativa, financeira e património próprio, 
que estava sujeita à tutela governamental do Comissário de Estado de 
Finanças (cfr. os artigos 1.º e 2.º do Decreto n.º 5/1979).  
A atribuição a essa mesma entidade de “exercício das actividades 
seguradora e de previdência social” consta do artigo 3.º, idem, e inscreve-
se, como se disse, na linha política e filosófica de um tipo de Estado 
também empresário. Mais do que exercício dessas actividades é a 
concepção do INSPS como uma entidade de centralização de todos “os 
organismos de previdência actualmente existentes, com o seu pessoal e 
bens,…”, como manda o artigo 5.º, idem.        
A filosofia do partido-Estado no dealbar da independência era a “realização 
do bem-estar do Povo”, uma das etapas da “luta pela reconstrução 
nacional”. Com efeito, pensou-se que a concretização deste objectivo seria 
facilmente prosseguida se se “concentrar, num único organismo, as 
diversas tarefas ligadas à segurança social” (cfr. Preâmbulo do Decreto n.º 
5/1979, de 20 de Janeiro). Ao INSPS caberia, portanto, a gestão única de 
todos os riscos relativos à actividade económica nacional.    
Isso significava que a intervenção do poder público compreendia não 
apenas o aspecto legislativo como também a própria gestão e concessão de 
prestações sociais garantidas aos beneficiários do sistema. Esta duplicidade 
de papel, sobretudo este último, cerceou qualquer possibilidade de escolha 
da entidade gestora dos riscos sociais. Esta era a visão de um Estado 
intervencionista, centralista, que podia ser justificada na missão conferida 
pelo artigo 3.º, segunda parte, CRGB 1973. 
 
Como se sabe, tradicionalmente o Estado liberal posicionou-se à margem 
da vida económica e social. Em sua consequência a liberdade de escolha do 
organismo de cobertura da protecção social. Esta seria a justificação 
histórica do surgimento das mutualidades, instituições privadas dominadas 
pelo princípio da auto-organização ou auto-gestão, e nessa medida, está na 
disponibilidade dos associados a fixação das condições de inscrição, as 
quotizações, as prestações, bem como o direito de designar o 
administrador. Uma expressão clássica da democracia social, sem qualquer 
tutela estadual1128.  

                                                 
1128 Vide para mais desenvolvimentos ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 558 e ss; 
NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 59 e ss 
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Contrariamente a esta fase do liberalismo económico, sem intervenção 
externa, que marca a privatização da organização gestora dos riscos sociais 
dos trabalhadores, a sua estatização coincidiu com um período de maior 
intervenção do poder público na economia. Ela é contemporânea de uma 
concepção que se identificava com o serviço público1129, através da 
positivação das normas e dos princípios relativos à protecção social, pelo 
menos no que tange à sua gestão. 
 
O final da última década do século passado e o início da primeira década 
deste século são decisivos em termos de reformas institucionais e 
organizacionais. Assim, o ano de 1997 fica marcado pelas alterações 
substanciais na concepção de uma entidade institucional bicéfala, pela sua 
função previdencial e seguradora.  
O mesmo é dizer que o Decreto-Lei n.º 1/1997, de 29 de Abril, rompeu 
com a estrutura institucional monopolista da entidade gestora concebida 
com a dupla missão no domínio da protecção social da actividade 
seguradora. A alteração operada no figurino do substrato institucional da 
então entidade previdencial desembocou na criação de duas entidades, cada 
uma com a sua vocação específica. Esta alteração ditada pelo processo de 
reforma económica do Estado (rectius sensu, liberalização da economia) 
coincidiu com a reforma do Estado-empresário que se viu forçado a 
prescindir da sua actividade seguradora, limitando-se unicamente a 
actividade de previdência social. Era tempo de separar juridicamente a 
vertente comercial da vertente social do Estado, que perdera o seu papel 
tradicional de empresário comercial mas ganhara, pelo menos formalmente, 
a sua vocação social.     
 
As alterações, nas últimas décadas, confirmam, pelo menos no plano 
legislativo, a atenção do Governo relativamente às políticas sociais que 
permitem potencialmente minimizar os efeitos perversos dos programas de 
estabilização económica e de ajustamento estrutural. Está nesta linha a 
institucionalização do Fundo de Acção Social, dotado de autonomia 
administrativa e financeira (artigo 1.º), no intuito de prestar apoios aos 
grupos vulneráveis organizados em associações, nas suas iniciativas de luta 
contra a pobreza, nomeadamente as associações de mulheres e de 
camponeses, assim como as crianças, as mulheres e os idosos, 
comprovadamente carenciados e/ou incapacitados física ou mentalmente 
(artigo 2.º, n.º 3). Estas alterações estão consignadas no Decreto n.º 4/2000, 
publicado no BO n.º 32, de 7 de Agosto.  
 

                                                 
1129 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 147. Vide também GÉRARD 
LYON-CAEN et ANTOINE LYON-CAEN, Droit Social International et Européen, pp 73-82. 
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A reforma de 2007 poderá provocar, em consequência, mais alterações na 
estrutura organizacional e no regime jurídico da entidade previdencial. 
Com efeito, o então criado Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, 
(cfr. artigos 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 1/1997, na sua esteira o artigo 1.º 
dos Estatutos do INPS), tem a natureza de pessoa colectiva de direito 
público, no exercício de funções estaduais, mas à sua gestão administrativa, 
financeira e patrimonial aplica-se as regras de direito privado, amenizada 
com a tutela estadual1130, muito forte e inclusivamente manifestada no 
poder de nomeação e de exoneração do Conselho de Administração1131, 
órgão de deliberação, e do Director-Geral1132, concebido como órgão de 
execução. O mesmo ocorre com o Conselho Fiscal1133, órgão de 
fiscalização e de controlo dos actos de gestão do INPS. Significa isso que a 
entidade gestora da previdência social, embora gozando de “autonomia, 
financeira e patrimonial”, o nosso já conhecido artigo 1.º, “in fine” do 
Decreto-Lei n.º 1/1997, está sujeita a uma apertada tutela do poder 
executivo (cfr. actualmente o artigo 5.º dos Estatutos).  
 
Assim sendo e tendo em atenção as inovações da reforma empreendida, em 
2007, levantam-se algumas questões de natureza formal (organizacional e 
institucional) e substancial, que serão consideradas em dois planos 
diferentes e interdependentes.  
 
No primeiro plano, o alcance da alteração do modelo de administração e 
gestão do sistema público de protecção social. A opção por um sistema 
universal, gradual, de protecção social, corresponde a um desafio na 
configuração do sistema de organização e de funcionamento das entidades 
criadas ou a criar ou ainda daquelas que, na prática, desempenham funções 
de gestor do sistema, concretamente aquelas integradas nas estruturas dos 
ministérios. Estas últimas deverão desaparecer e ceder espaço 
definitivamente àquelas? 

                                                 
1130 Exercida pelo Ministro que tutela a área de Trabalho e das Finanças (artigo 5.º dos Estatutos do 
INPS), respectivamente em matéria técnica e financeira, sem prejuízo da avocação, pelo Conselho de 
Ministros (n.º 4), das competências relativas à “definição e alteração do regime de contribuições…” e 
“definição e alteração das bases técnicas e das prestações”. Vide as als. a) e b) do n.º 3 do mesmo artigo. 
O conjunto dos poderes tutelares vai desde a definição da política, do controlo de gestão até o poder de 
realizar inspecções e inquéritos, passando pelo poder de concluir acordos bilaterais e multilaterais com 
outros países (n.º 2).  
1131 No total de quatro membros, sendo dois deles representantes do Governo (Ministérios da tutela 
técnica e financeira) e os outros dois representam as associações sindicais dos trabalhadores e a 
associação patronal, respectivamente, conforme o artigo 7.º dos Estatutos.  
1132 Este é nomeado pelo Conselho de Ministros, sob proposta da tutela da área do trabalho, ouvido o 
Conselho de Administração, nos termos do artigo 11.º dos Estatutos. 
1133 Tem uma composição – à semelhança do Conselho de Administração – plural, englobando membros 
de diferentes sensibilidades (Governo, apenas do lado da tutela financeira, sindicatos e associações 
patronais). Todos eles são nomeados pelo Conselho de Ministros. Esta nomeação, no caso das 
representações sindicais e patronais, deve ser entendida no sentido impróprio, ou seja, trata-se de uma 
mera confirmação pelo executivo das designações feitas por aquelas entidades. 
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A reforma em análise será o prenúncio de uma gestão parcialmente 
privatizada, integrando entidades de direito privado com ou sem móbil 
lucrativo, que actuam ou não exclusivamente em benefício dos grupos 
sociais, para além dos serviços integrados da Administração central e da 
Administração local (cfr. artigos 45.º, 47.º e 54.º LEPS).  
Um facto decorrente dessa reforma é o chamamento ou concurso de 
entidades privadas comerciais nessa gestão, extensível ao subsistema de 
protecção social complementar (cfr. artigos 30.º LEPS), que será gerido em 
regime concorrencial entre as entidades públicas e privadas não comerciais. 
Com certeza que disso decorre que o modelo de gestão seguirá o direito 
privado, não comercial. Aquele que rege a actuação das mutualidades 
sociais e suas estruturas – à semelhança do que ocorre com as mutualidades 
de poupança e de crédito, conforme os preceitos da Lei n.º 11/1997 – 
baseadas em regras e princípios contemplados no Regulamento 
(Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA1134.   
A abertura ao sector privado, como se disse, é uma nota dominante, senão 
mesmo, o âmago desta reforma. Isso está patenteado no chamamento das 
pessoas colectivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos (conforme 
os artigos supracitados da LEPS). Em especial a possibilidade legal de uma 
entidade privada aceder à gestão de um subsistema que tradicionalmente 
pertence ao INPS, consubstanciada no artigo 48.º, n.º 1, idem. Ou seja o 
exercício da actividade gestora de cobertura das situações de carências 
sociais e económicas dos trabalhadores e sua família, por parte de entidades 
privadas introduz um elemento novo que deve ser reflectido, pelo menos, 
no capítulo da fiscalização dessas entidades ou das semi-públicas, que 
venham a ser criadas. 

                                                 
1134 Antes da sua aprovação foram realizados trabalhos preliminares em cada um dos Estados membros 
com o objectivo de obter uma maior envolvência e participação das entidades públicas governamentais (e 
suas instituições técnicas) e privadas, compreendendo as associações que actuam junto das populações. 
Na sequência desses trabalhos, reuniram-se em Ouagadougou os representantes de todos os Estados 
membros da UEMOA para a elaboração final do Projecto de Regulamento que seria submetido à 
aprovação do Conselho de Ministros técnico e posteriormente ao Conselho de Ministros estatutário. 
Nessas bases a adopção do Regulamento n.º 07/2009/CM/UEMOA que contempla a regulamentação da 
mutualidade social no seio da UEMOA. Este diploma surge como materialização dos dispostos nos 
artigos 3.º e 4.º do TUEMOA e do Protocolo Adicional n.º II relativo às políticas sectoriais desta União.  
Na sua essência, pretende-se um engajamento subsidiário do conjunto dos Estados membros em matéria 
de reforço da cidadania social e luta contra a pobreza. Para isso a necessidade de se implicar directamente 
as populações pela política de gestão e financiamento dos seus riscos sociais, mediante o favorecimento 
de acesso aos serviços sociais de base. Com efeito, tanto o sistema público como o sistema privado de 
protecção social exclui uma grande parte das populações. Para colmatar a lacuna destes sistemas clássicos 
a opção centrou-se no desenvolvimento de formas originais de solidariedade, de redistribuição e de 
mutualização capaz de garantir protecção social às populações por eles marginalizadas.  
O que se pretende, em suma, é a extensão da protecção social a todos os grupos sociais, sobretudo os mais 
desfavorecidos, mas por eles financiados. Nestes termos o presente Regulamento visa racionalizar o 
sistema mediante o estabelecimento de um quadro normativo específico que prevê as modalidades da 
criação, organização e funcionamento das mutualidades sociais. Uma oportunidade para resolver o 
problema de ausência de um quadro legal nacional, para além de satisfazer o requisito da uniformização 
da legislação no seio da UEMOA.      
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Sugere isso que a simplicidade que caracteriza a organização administrativa 
do regime previdencial deverá ceder a uma estrutura complexa, que 
carecerá de coordenação. A passagem para um sistema mitigado ajustado 
aos objectivos da protecção social de tipo previdencial, assistencialista e 
universalista, com diferentes exigências em termos de articulação das 
entidades autorizadas a gerir e cobrir os riscos sociais específicos ou gerais 
– sem esquecer o regime complementar dos regimes obrigatório e 
facultativo dos trabalhadores dependentes e independentes – permite 
compreender o alcance dessa reforma1135.   
 
No segundo plano, a confirmar estas observações estaríamos confrontados 
com uma eventual reformulação do substrato institucional do INPS? Ou 
restringir-se-á a sua actuação aquelas atribuições situadas à margem da 
gestão do subsistema previdencial, como seja a regulação? Se se atentar a 
recente experiência de gestão mutualista, adoptada a partir de 1997, entre 
nós, e reforçada em 2009, na UEMOA, no plano das mutualidades, não se 
trataria de uma solução carregada de um certo amadorismo, um potencial 
motivo de colapso do sistema? 
Com efeito, algumas inovações foram introduzidas com esta Lei n.º 4/2007. 
No plano organizacional e de funcionamento deverão registar-se alterações 
para reflectir os três níveis de protecção social: a de cidadania, a obrigatória 
e a complementar, que integram o dispositivo permanente de protecção 
social, conforme a epígrafe do artigo 2.º LEPS. 
Atenta a peculiaridade deste novo figurino, o legislador da Lei n.º 4/2007 
cria uma estrutura organizacional encimada pelo Conselho Nacional, 
integrado “pelos representantes das partes interessadas” e “funciona junto 
do Primeiro-Ministro” (n.º 1) e as suas principais atribuições e 
competências assemelham-se a de um órgão de consulta (n.º 2) todos do 
artigo 43.º LEPS.  
Do mesmo modo se projectaram três inovações principais: a nível das 
tutelas ministeriais (artigos 44.º), sobre os órgãos deliberativo, executivo e 
de fiscalização (49.º) e sobre os dispositivos legais (artigo 50.º); a nível da 
gestão (artigos 26.º e ss, idem) e da composição do aparelho administrativo 
(artigo 45.º, idem).    
 
No presente, a intervenção pública na gestão, mormente dos recursos 
financeiros do sistema público de protecção social, é garantia por via de 
uma organização interna, com o seu aparelho administrativo e 

                                                 
1135 Um aspecto importante que merece realce é a dependência da eficácia de um instrumento de 
financiamento (que se adiciona às tradicionais contribuições dos trabalhadores e das entidades patronais): 
as receitas fiscais que, em princípio, deverão ser geridas por entidades públicas e privadas na prossecução 
de objectivos específicos das camadas populacionais, quer actualmente abrangidas, quer a integrar.      
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financeiro1136, sintetizado no seu organograma, que compreende uma 
estrutura com órgãos de decisão, execução e fiscalização, conforme 
dissemos supra. Nos termos da lei, a gestão financeira e patrimonial do 
INPS é feita “segundo critérios objectivos de economicidade, devendo a 
sua actividade financeira ser conforme às normas legais em vigor”. É o que 
estabelece o artigo 26.º dos Estatutos.  
A concretização da reforma de natureza institucional e a passagem para 
uma gestão de parceira pública e privada terá de ser superada através de um 
estrutura de coordenação das entidades (públicas e privadas) diferente do 
órgão consultivo previsto no artigo 43.º LEPS. Com efeito, as entidades 
privadas, em princípio, não são tuteladas – sem embargo do disposto no n.º 
3, artigo 30.º, idem, para as “associações mutualistas e institutos de 
segurança social complementar que façam a gestão de regimes 
complementares…” – e são dominadas por regras de actuação diferentes 
das entidades públicas. Como se processará essa coabitação? Fácil seria 
admitir que os seus modelos de gestão são idênticos. 
 
No regime previdencial, a experiência revela que a presente gestão pública 
dos recursos financeiros, provenientes exclusivamente das contribuições 
sobre os salários, comparticipados pelos trabalhadores e empregadores, 
revela uma intromissão abusiva do poder público num domínio que, à 
partida, deveria seguir um modelo de gestão autónomo e independente por 

                                                 
1136 Existe uma centralização dos serviços na capital, sem prejuízo da descentralização das suas 
actividades nas duas delegacias regionais de leste, respectivamente Bafatá e Gabú, sob a dependência 
directa do Director-Geral, assistido por dois gabinetes: o de relações internacionais e o de inspecções e 
contencioso. Esta estrutura interna compreende ainda, no nível inferior, sob a dependência do mesmo, três 
Direcções de Serviço de: identificação e prestações, administração e recursos humanos e finanças. 
À Direcção de Serviço de Identificação e Prestações integra iguais Repartições (de Identificação e de 
Prestações), ambas desdobradas nas Secções de regime geral e de regime facultativo. No fim da 
hierarquia encontra-se a A. T. D. P. 
A Direcção Administrativa e de Recursos Humanos desemboca em duas repartições, a saber: 
Administração e Recursos Humanos, única na sua hierarquia. Aquela compreende a Secretaria Geral, 
Arquivo e Economato e Património, Instalação e Equipamento. 
Por fim, à Direcção de Serviço Financeiro integra as competentes Repartições de Finanças – na qual se 
encontra a Tesouraria – e Contabilidade.   
Como se pode notar esta estrutura organizacional não se adequa aos desafios da universalização do 
sistema de protecção social. Isso sugere eventualmente a sua reformulação ou de modo mais profundo, a 
reformulação institucional do INPS, dotando-o de outras atribuições e competências para cobrir todos os 
sistemas ou níveis de protecção social. Ou ainda, numa sugestão mais adequada aos objectivos dessa 
reforma, essa reformulação institucional deverá evidenciar uma natureza meramente regulatória.   
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parte dos contribuintes e beneficiários1137, sem contar com as alegadas 
práticas menos avisadas1138.  
 
À parte as duas modalidades de gestão, a pública e a privada, uma gestão 
ecléctica, que as congrega, numa simbiose, afigura-se uma alternativa 
adequada a uma gestão deficitária e ineficiente dos recursos financeiros do 
sistema: uma gestão tripartida constituída por representantes de 
trabalhadores, empregadores e do Governo1139, contanto que as 
condicionantes económicas e financeiras não permitem, pelo menos, no 
imediato, que o poder público assuma a gestão exclusiva, na pressuposição 
de que será o maior contribuinte líquido do sistema, sem embargo da 
concepção de um mecanismo de tutela e de controlo interno e externo. Ou 
seja, ao poder público caberia, neste esquema de gestão, a formulação de 
políticas e fiscalização do funcionamento da instituição, por via dos 
poderes tutelares que continuaria a exercer. 
Não obstante, teme-se que, por este modelo, se agravam os conflitos sociais 
entre os parceiros sociais e acentua a divisão no seio da classe trabalhadora, 
particularmente, na luta pelo domínio da gestão, através de uma 
representação maioritária no Conselho de Administração ou na Direcção-
Geral. Ou ainda jogos de interesses no mesmo órgão1140.  
Uma observação final que poderá desdobrar-se em dois aspectos.  
Sugere o estipulado no artigo 47.º LEPS1141 a integração no aparelho 
administrativo da protecção social obrigatória de duas entidades: a 
previdencial e a do regime dos funcionários públicos (e por arrastamento o 
dos combatentes da liberdade da Pátria) – sem contar com a acção social, 
pela sua natureza dispersa por várias entidades públicas e privadas.  

                                                 
1137 Aparentemente existirá contradição com a tese que defende a orçamentação das receitas e despesas 
sociais. Vide infra. Por outro lado, a inspiração mutualista que presidiu historicamente a concepção do 
sistema público previdencial desenvolveu-se durante largos anos sem tutela pública. Mas a sua 
nacionalização coincidiu com a sua configuração em termos de serviços públicos e isso afastou os 
interessados na gestão do sistema.  
Vide sobre o assunto ILÍDIO DAS NEVES, Crise e Reforma da Segurança Social, pp 181-190. Também 
RÉMI PELLET, “Étatisation, fiscalisation et budgétarisation de la Sécurité Sociale”, in Droit Social, n.º 
3, Mrs, 1995, especialmente pp 298 e ss.  
1138 São públicos alegados indícios de práticas de corrupção na gestão de recursos financeiros do sistema 
público de protecção social, denunciados por trabalhadores, e que já motivaram a abertura de investigação 
do Ministério Público(?), sem, no entanto, se conhecer, até à presente data, nenhum desenvolvimento 
sobre o caso.   
1139 Se se atentar a importância psicológica da contribuição na composição paritária das instituições de 
Segurança Social chegar-se-ia a conclusão que o modelo de gestão restringir-se-ia unicamente às 
entidades empregadoras e aos trabalhadores, únicos que contribuem para o financiamento do sistema.  
Sobre assunto vide, entre outros, PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, p 122. 
1140 Tal receio de um perigo para a paz social poderá ser mitigado com um esquema de gestão por 
mandatos limitados,  de um lado, e a adopção de um esquema de tomada de decisões por consenso ou 
maioria qualificada naquelas matérias consideradas fundamentais para a actividade da instituição. 
1141 Integrado na Secção III (Da protecção social obrigatória), o artigo 47.º (Composição do aparelho 
administrativo) dispõe: “Integram o aparelho administrativo as entidades gestoras da protecção social 
obrigatória e da protecção social do pessoal da Administração Pública.”  
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Como se sabe, em termos institucionais não existe nenhuma entidade que 
gere a protecção social dos funcionários públicos à semelhança por 
exemplo da protecção social obrigatória centrada no INPS. A Direcção dos 
Serviços de Pensões e Aposentação integra, como se disse, a estrutura 
interna do Ministério das Finanças. Não se trata de uma entidade.   
Mais do que as alterações restritas unicamente à gestão previdencial, ao 
menos que o menos sucederá na gestão do regime de aposentação? – que, 
quanto a mim o futuro encarregará de julgar o melhor rumo para a 
instituição previdencial – duas abordagens, a título de reflexão, carecem ser 
feitas: a (eventual) institucionalização de uma única entidade competente 
em matéria de gestão dos recursos financeiros e cobertura das 
eventualidades relativas aos regimes da previdência social, da aposentação 
e da acção social; e paralelamente a (eventual) transformação e 
reformulação do INPS, traduzida a dois níveis diferentes, implicando, 
portanto, novas definições de atribuições e competências das instituições a 
criar:  
 

 a) uma que exercerá a função de regulação, fiscalização, certificação 
e inspecção das entidades gestoras e suas actividades, portanto será 
nesta linha o objectivo da transformação; 
b) outras que funcionarão como caixas e desempenharão as 
atribuições e competências de gestão de recursos financeiros e de 
cobertura de eventualidades relacionadas com as actividades de 
todos os trabalhadores em geral, onde se incluem os funcionários 
públicos e os combatentes da liberdade da Pátria, uma categoria que 
tendencialmente desaparecerá, e suas famílias, mas mantendo a 
autonomia de gestão de cada um dos subsistemas, a reformulação; 
c) uma entidade comercial de direito privado de gestão dos recursos 
do subsistema complementar dos trabalhadores em geral, sendo, 
portanto, de carácter facultativo; 
d) uma estrutura de gestão dos recursos afectos à acção social, até 
aqui desenvolvida pelo Ministério da Solidariedade Social, Família e 
Luta Contra a Pobreza e Instituto da Mulher e Criança; e 
e) em consequência teremos: dois subsistemas obrigatórios, um de 
previdencial social dos trabalhadores dependentes e independentes, e 
outro de aposentação, compreendendo os funcionários públicos e os 
combatentes da liberdade da Pátria; um subsistema complementar 
dos subsistemas obrigatórios; e um subsistema de acção social para 
os grupos vulneráveis.   

 
Esta solução global tem inegáveis vantagens, num sistema em que a 
tendência é a passagem para um esquema de parceria entre o público e o 
privado. Entre elas permite a resolução definitiva da ausência de uma 
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estrutura vocacionada especificamente para a gestão dos recursos do 
subsistema de aposentação dos funcionários públicos e dos combatentes da 
liberdade da Pátria; a centralização da gestão dos recursos quer humanos, 
quer materiais destinados a combater as carências dos grupos vulneráveis; a 
descentralização1142 de actividades para junto dos beneficiários; a 
institucionalização de uma entidade autónoma (e independente) de 
regulação do sector; a fiscalização de entidades gestoras1143 e suas 
actividades; uma melhor fiscalização dos contribuintes e dos beneficiários; 
a participação democrática1144 dos mesmos na gestão dos subsistemas; a 
                                                 
1142 Essa descentralização é assegurada pelas caixas administradas a nível nacional – com as dependências 
regionais sempre que tal justificar – agrupadas numa entidade de coordenação. As suas principais 
atribuições são em matéria de gestão e funcionamento das mesmas; gestão patrimonial mobiliária e 
imobiliária. Para isso a necessidade de serem dotadas de regras comuns e conselhos de administração – 
cuja composição paritária integrará representantes dos trabalhadores e empregadores, em número igual, 
de preferência em razão de representatividade dos sindicatos ou confederações sindicais – e assistidas por 
comités técnicos. A gestão das mesmas visa a manutenção do equilíbrio financeiro. 
O comité técnico terá implantação a dois níveis: nacional e regional, com a missão de emitir parecer; de 
constituir elo de ligação entre as caixas; de fiscalizar o funcionamento das mesmas; de garantir o 
equilíbrio financeiro; de fiscalização do cumprimento da legislação (por exemplo no domínio de actuação 
de cada um dos subsistemas). 
1143 Inclusive com fins lucrativos [O artigo 30.º (Entidades gestoras) LEPS, inserido no Capítulo IV (Da 
protecção social complementar) estabelece os seguintes: 
“1. A gestão, baseada em técnicas de capitalização, pode ser efectuada pela entidade gestora da protecção 
social obrigatória, por sociedades financeiras gestoras de fundos de pensões, por companhias de seguros, 
por associações mutualistas ou por institutos de segurança social complementar. 
2. A constituição de fundos de pensões e das respectivas sociedades gestoras depende de despacho 
conjunto dos Ministros que tutelam as Finanças e área de protecção social obrigatória. 
3. As associações mutualistas e (os) institutos de segurança social complementar que façam a gestão de 
regimes complementares ficam sob tutela do Ministério responsável pela área da protecção social 
obrigatória.”] 
Esta abordagem entronca, de alguma forma, com a problemática da privatização. Não é forçoso que 
equivale o lucro para as sociedades comerciais. Esta é apenas uma das possibilidades. Não menos 
importante é a privatização institucional que corresponderá a um retorno a raiz mutualista da protecção 
social. Este debate está associado a temática da efectiva participação dos interessados (contribuintes e 
beneficiários) na gestão administrativa e financeira da instituição. Há razões ponderosas que concorrem 
para esta tomada de posição. Uma delas é meramente de ordem prático-financeira, mas com projecção a 
nível da sustentabilidade financeira da instituição. Tem sido desastroso a gestão dos recursos públicos em 
geral. Um problema sobejamente conhecido.  
1144 Com efeito o poder de fiscalização limita-se, actualmente, aos órgãos estatutários: o ministro da tutela 
e o conselho fiscal do INPS e não conta com a participação dos contribuintes e beneficiários. O princípio 
da participação democrática acolhido pela Lei n.º 4/2007 não compadece com uma gestão e fiscalização 
limitadas unicamente à estrutura governamental, excluindo os contribuintes e beneficiários, sem poder de 
decisão e/ou de influência directa, circunscrita apenas aos actos reivindicativos de direitos.  
Tradicionalmente nunca se preocupou em associar à gestão os interessados directos, ao cabo e resto, 
financiadores do sistema. Equacionar a participação dos representantes dos trabalhadores e das entidades 
patronais é um exercício democrático (uma solução contemplada no artigo 51.º LEPS, quanto ao 
Conselho de Administração).  
Mas, tal participação, como se sabe, não se esgota no exercício de funções deliberativas ou executivas. 
Nem tão-pouco de fiscalização. Ela pode ter lugar, nomeadamente, através de consultas obrigatórias aos 
interessados, no caso concreto dos anti-projectos de legislação em matéria de protecção social. 
No domínio da previdência social, mais do que os sinais evidentes de uma gestão menos criteriosa é o 
facto de ela recair sobre recursos alheios e feita segundo os mesmos critérios de gestão de recursos 
próprios.  
Nos últimos tempos, o Estado, sistematicamente, recorre a expediente de direito privado para garantir 
uma melhor administração e gestão dos recursos públicos. Menos compreensível seria recusá-lo tratando-
se de recursos provenientes (quase) exclusivamente de contribuições salariais. Aliás, como se sabe, a 
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transparência e economia dos recursos; o equilíbrio financeiro dos 
subsistemas; os ganhos sociais em virtude de uma gestão profissional, 
eficiente e eficaz; libertar os departamentos governamentais para outras 
acções menos directas e intensas junto dos grupos alvos.   
 
A LEPS garante, no seu artigo 11.º, o princípio da manutenção dos 
“direitos adquiridos e em formação” para o “trabalhador sucessivamente 
abrangido pela protecção social obrigatória e do pessoal da Administração 
Pública”, e “cada um dos sistemas assume a respectiva responsabilidade no 
reconhecimento dos direitos adquiridos, nos termos definidos por decreto”, 
respectivamente n.ºs 1 e 2. À parte a inovação decorrente da reforma de 
2007, a situação não parece ser suficientemente resolvida – por falta de 
concretização legislativa até à presente data – para além de a prática 
corrente revelar, pelo menos no passado, diferenças significativas e 
dificuldade de conciliação em termos meramente institucionais.   
Um exemplo prático verifica-se na nomeação em comissão de serviço1145 
para as funções de chefia no quadro do sector público administrativo e no 
quadro do sector público empresarial (conforme disciplinada pelo Estatuto 

                                                                                                                                               
Segurança Social na sua dimensão previdencial tem objectivos específicos ligados meramente a reposição 
da capacidade económica do trabalhador e sua família. Esta perspectiva requer uma interacção do poder 
público com a sociedade (entendida no sentido amplo para abranger as famílias e todas as organizações 
de trabalho). A devolução aos trabalhadores (e empregadores) da gestão dos seus recursos financeiros, 
sem embargo do poder de fiscalização geral seria reconhecer a responsabilidade e vincular os próprios 
interessados na gestão dos seus recursos. Esta dimensão tem um conteúdo histórico… 
No plano jurídico, as razões não são de somenos. A devolução às organizações mutualistas de poupança e 
de crédito a gestão dos seus recursos indicia uma preocupação de participação e controlo democrático 
institucional – citam-se, no plano da sociedade em geral, os dispositivos constantes dos artigos 2.º, 3.º e 
7.º CRGB em matéria de efectiva participação dos cidadãos na direcção e controlo dos negócios públicos. 
A partir da definição global, precisa e eficaz dos direitos e deveres dos intervenientes consegue-se, no 
plano de direito, um comprometimento democrático compatível com as exigências constitucionais.  
A participação e a representação são melhor captáveis nas seguintes materiais: a) feitura e aplicação do 
direito; b) cumprimento da obrigação contributiva e c) antecipação de comportamentos ilícitos por parte 
dos gestores e dos próprios contribuintes e beneficiários. 
Aliás, a recente experiência no espaço integrado da UEMOA no concernente às mutualidades sociais 
parece sugerir uma alteração de rumo em matéria da gestão e participação democrática de todos os 
interessados. 
Para mais desenvolvimentos destes pontos vide ILÍDIO DAS NEVES, Crise e Reforma da Segurança 
Social, pp 181-190. Pode-se resumir a posição do autor nestes termos: “De facto, na segurança social não 
deve estar em causa uma mera relação de supra-infra-ordenação entre os cidadãos e o Estado, como 
acontece na administração clássica, mas antes uma relação desenvolvida através de um sistema 
amplamente institucionalizado, com formas adequadas de autonomia e forte inserção na sociedade civil, 
fiel à cultura solidária de raiz mutualista, atributos que constituíram histórica e sociologicamente a sua 
base de afirmação e de sustentação.”    
1145 Trata-se de uma das duas formas de provimento (ao lado do contrato de gestão) do pessoal dirigente, 
de acordo com o artigo 4.º do Decreto n.º 30-A/1992, de 30 de Junho, publicado em Suplemento ao BO 
n.º 30, da mesma data, cujo desenvolvimento se faz nos artigos 5.º e 6.º. do mesmo diploma. Estabelece o 
artigo 12.º que “O tempo de serviço prestado pelo pessoal dirigente considera-se, para todos os efeitos, 
como prestado no lugar de origem.” De igual modo o disposto no artigo 13.º em matéria de segurança no 
emprego: “Ao pessoal dirigente já vinculado aos serviços referidos no artigo 1.º ou ao sector empresarial 
do Estado, é assegurado o direito de regressar ao lugar de origem ou àquele em que, na pendência da 
comissão ou contrato de gestão, tenha sido provido, contando-se o tempo de serviço prestado como 
dirigente para todos os efeitos legais.” 
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do Quadro do Pessoal Dirigente da Função Pública, EQPDFP, aprovado 
pelo Decreto n.º 30-A/1992).  
Não obstante a disciplina nele contida é facto que o problema só 
parcialmente está regulamentado. Esta parcialidade reflecte-se 
negativamente na matéria da protecção social. Com efeito, as normas 
imperativas sobre o vínculo jurídico-laboral determinam, em concreto, a 
sujeição à disciplina jurídica do funcionalismo público (consubstanciada no 
EPAP) ou à disciplina jurídica dos trabalhadores das empresas públicas 
(constante da LGT).  
O exercício temporário ou em comissão de serviço de funções de chefia 
numa empresa pública por parte de um funcionário público tem 
consequências legais, especialmente, em matéria de sujeição legal e de 
cobertura dos riscos sociais. As normas imperativas, próprias da sujeição à 
disciplina da LGT, impõem obrigatoriedade de inscrição e de contribuição, 
inclusivamente, aos directores e administradores das empresas de capitais 
públicos, para o sistema público previdencial. 
Na situação inversa encontra-se um trabalhador de uma empresa de capitais 
públicos, nomeado em comissão de serviço para o exercício de funções de 
direcção na Função Pública (conforme prevê o artigo 42.º BGECP), quanto 
à sujeição às normas jurídicas disciplinadoras da relação jurídico-laboral 
que nela impera e sua decorrência em matéria de descontos para efeitos de 
aposentação e correspondente direito à pensão de aposentação e prestações 
periódicas. 
Em ambos os casos a alteração do estatuto jurídico-laboral determina a 
alteração no sistema de protecção social, sobretudo. A cessação da 
comissão de serviço, por razões mais diversas, implica o regresso à 
procedência, com todas as consequências legais, principalmente em matéria 
da lei reguladora da relação jurídico-laboral e, consequentemente, da lei 
reguladora do direito social. Nesta situação encontra-se, em potência, um 
considerável universo subjectivo, constituído por todos os trabalhadores em 
geral, sujeitos, por este facto, a uma ambiguidade de regimes que reclama 
intervenção legislativa. 
 
Ora, nesta esteira se situa, em parte, a questão da unificação ou 
convergência dos regimes de protecção social dos funcionários públicos (e, 
por arrastamento o dos combatentes da liberdade da Pátria, em matéria de 
pensões de aposentação e sobrevivência) e dos trabalhadores em geral 
(quanto às eventualidades de invalidez, velhice e sobrevivência), e a 
presente proposta1146 que, de resto, na sua essência, não é pioneira, mas 
                                                 
1146 Em curso no caso português, através do regime jurídico da pensão unificada, institucionalizado pelo 
Decreto-Lei n.º 143/1988, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 159/1992, de 31 de Julho, quanto 
às situações não abrangidas pela anterior disciplina legal. Em 1998, pelo Decreto-Lei n.º 36119/98, de 18 
de Novembro, foi alargado o universo subjectivo, mormente aos trabalhadores beneficiários de sistema de 
segurança social em resultado de convenções assinada por Portugal.   Para uma visão sobre o caso 
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permitirá evitar, entre outras, duplicação processual que, com certeza, 
resultaria para os beneficiários dos dois regimes públicos de protecção, e, 
simultaneamente, permite auferir benefícios dos dois sistema, recorrendo 
apenas a uma modalidade de atribuição de uma única pensão. 
 
 
1.1. Quadro de Pessoal 
 
A primeira definição e a composição do quadro de pessoal da instituição 
previdencial tiveram lugar no ano de 1979. Logo após a independência do 
país, sentiu-se a necessidade de se adequar esta instituição aos novos 
desafios de um partido-Estado soberano, com os seus poderes e órgãos 
constitucionais que corporizam a sua vontade, que se confundia com a da 
colectividade. 
A filosofia centralista do Estado guineense deu forma a uma organização 
centralizada do INSPS. A concentração nesta única entidade das tarefas que 
compreendiam a diferentes organismos com vocação nos domínios da 
protecção social e da seguradora proporcionou a oportunidade para a 
uniformização do estatuto do pessoal.   
 
O Decreto n.º 5/1979, no seu artigo 4.º, manda transitar para o INSPS, por 
despacho do então Comissário Principal, todo o pessoal desses organismos. 
Em conformidade o despacho (de Comissário Principal) de 2 de Fevereiro 
de 19791147 determina, com base neste artigo, a transferência do pessoal da 
“Caixa de Previdência dos Trabalhadores da Função Pública e Montepio 
das Alfândegas da Guiné.”  
 
Em 1997, com a criação do INPS verificou-se de novo a transferência do 
pessoal (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 1/1997, que aprova os Estatutos do 
INSP). A sujeição deste substrato institucional as regras de gestão de 
direito privado, operou, consequentemente, a aplicação do seu pessoal o 
“regime de contrato individual de trabalho”, como manda o preceituado no 

                                                                                                                                               
português anterior às reformas (ainda em curso), vide ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, 
pp 925-931. 
A unificação da gestão do sistema de protecção social público, na vertente dos regimes contributivos e 
não contributivos em geral (onde se inclui a própria acção social), como se disse supra, deve ser um dos 
elementos orientadores da reforma do sistema de protecção social. Não obstante esta solução não significa 
a perda da autonomia financeira de cada um dos subsistemas, tanto na sua estrutura orçamental como no 
seu financiamento. 
Cabe, assim, ao domínio legislativo, neste âmbito, a definição clara das regras de financiamento de cada 
um dos subsistemas e da própria acção social, em virtude da concretização em menor escala das 
transferências públicas do orçamento do Estado, o que implica um défice e um esforço financeiro que 
será, obrigatoriamente, suportado pelo Estado, de modo a evitar que as prestações sociais da acção social 
sejam transformadas num imposto para os contribuintes do sistema contributivo.  
1147 Publicado no BO n.º 6, de 10 do mesmo mês. 
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n.º 1 do artigo 35.º dos Estatutos. Por outras palavras os trabalhadores do 
INPS estão abrangidos pelas disposições constantes da Lei n.º 2/1986.   
 
Torna-se evidente que a partir da reforma de 2007 que introduziu três 
níveis de protecção social e implicou a participação das entidades locais, 
pelo menos no concernente à protecção social de cidadania, o quadro de 
pessoal deverá ser compatibilizado com as exigências de um novo sistema 
universal, mas apego ao regime previdencial. 
Se se manter a autonomia do INPS, enquanto entidade gestora? dos riscos 
relativos ao trabalhador e sua família, pouco ou quase nada se mudará no 
domínio institucional. No pólo oposto, qualquer perspectiva de 
transformação e reformulação – nos sentidos atribuídos supra – acarretará 
uma maior necessidade de pessoal técnico e administrativo.  
 
 
Subsecção II. Funcionamento 
 
As instituições em geral são dominadas por normas que orientam o 
exercício das suas atribuições e competências. Trata-se da jurisdicização de 
actuação das entidades e dos seus órgãos, no intuito de proteger os direitos 
fundamentais e de realizar a justiça, um apanágio do Estado de Direito.  
 
As normas de funcionamento são estabelecidas no interesse (público ou 
privado) que a instituição visa prosseguir. Delas dependem a validade das 
decisões ou deliberações das entidades públicas e privadas. Com efeito os 
órgãos quando são constituídos funcionam legitimamente observando as 
normas que regulam a sua organização e o seu funcionamento. A validade 
dos seus actos depende, portanto, do estrito cumprimento das normas 
internas que estabelecem as formalidades legais.   
Essas normas, em suma, balizam o domínio da intervenção das entidades 
públicas (como também das entidades privadas) e têm o condão de regular 
a esfera de intervenção dessas mesmas entidades na sua relação com os 
privados.   
 
As instituições em geral sujeitam-se nas suas actuações aos comandos 
normativos que impõem uma determinada conduta como tutela de direitos 
subjectivos e expectativas jurídicas. As normas de funcionamento, conexas 
com as de organização, não são alheias à natureza jurídica dos órgãos 
(singular ou colectivo), emanadas pelos órgãos ou entidades competentes. 
Por outro lado, estes seguem o tipo e a filosofia de actuação do Estado, 
donde a sua simplicidade ou complexidade.     
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O percurso feito até ao presente momento leva a concluir que, em 
particular, as normas organizacionais (e funcionais) são basicamente de 
dois tipos de Estado: centralizador e descentralizador, o que determina o 
modelo de funcionamento concebido em cada uma das etapas de 
desenvolvimento do país. 
 
Em particular, a entidade previdencial desenvolve as suas actividades 
mediante um modelo de gestão concebido sob a égide do partido-Estado, 
no passado, continuado no presente, com as nuances que demos conta, e 
privilegia unicamente um tipo de funcionamento baseado na existência de 
uma estrutura simples e única personalizada na figura do Director-Geral, 
no domínio da lei de 1979 (vide Decreto n.º 5/1979).  
O funcionamento em moldes muito centralizado dependente unicamente da 
tutela governativa pode não oferecer melhores garantias na gestão dos 
fundos da entidade previdencial. Uma estrutura única e centralizada sente-
se mais pressionada face às nossas realidades nacionais. O rigor ou falta 
dela no cumprimento dos dispositivos legais dependerá da capacidade do 
órgão singular lidar com questões marginais que não integram o sistema de 
gestão. Do mesmo modo, as mesmas observações são válidas no 
concernente à transparência na gestão dos recursos financeiros da entidade 
previdencial. 
Sem qualquer preocupação de extrapolar consequências no plano prático, 
assistiu-se a uma reforma do modelo singular de gestão. Este é um facto 
que ocorre mais de vinte anos do início da actividade de gestão dos 
recursos financeiros do sistema público de protecção social obrigatória e da 
acção social. As transformações operadas no ano 1997 privilegiaram uma 
organização administrativa relativamente complexa, com três órgãos 
estatutários, compreendendo as funções deliberativa, executiva e fiscal ou 
de controle, sem prejuízo da tutela governativa.  
Do ponto de vista do seu funcionamento, todos esses órgãos operam em 
moldes colegiais (com excepção do Director-Geral, mas por vezes 
atenuado com o funcionamento do Conselho Directivo, do qual faz parte 
outros directores), no sentido de criar um tipo de gestão baseado em 
responsabilidades e co-responsabilidades dos titulares dos órgãos, com 
escrutínio da entidade tutelar.  
Como se vê a interdependência no sistema de órgãos repartidos segundo a 
natureza das funções tem a vantagem de melhor proteger os direitos 
subjectivos. Nele a tripartição de funções segundo as atribuições e 
competências específicas de cada um dos órgãos cria condições para uma 
gestão rigorosa e transparente dos recursos financeiros da instituição. De 
facto, a limitação da acção executiva verifica-se a dois níveis, quanto à sua 
dependência da deliberação do Conselho Directivo e aos poderes de 
fiscalização do Conselho Fiscal, sem prejuízo dos poderes da tutela.   
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A reforma empreendida em 2007 constitui um desafio. Mais não seja na 
formulação de uma nova filosofia na concepção da protecção social, 
sobretudo nos imperativos da sua organização e do seu funcionamento, não 
em moldes tradicionalmente conhecidos. Na verdade, nas duas estruturas 
de gestão, não obstante o espaço temporal que as medeia, encontramos um 
quadro organizacional e funcional que se circunscreve aos órgãos das 
entidades, com as suas atribuições e competências estatutárias, limitadas 
unicamente pela intervenção da entidade tutelar. O problema – aliás não 
está na natureza do órgão – está no funcionamento eficiente dos órgãos. 
 
O princípio democrático formulado pela Lei n.º 4/2007 deve ser entendido, 
também, na sua dimensão de participação na gestão dos recursos da 
entidade previdencial. E isso não se consegue sem a devida representação 
dos trabalhadores/beneficiários e entidades patronais/contribuintes, durante 
muitos anos forçados a um completo alheamento da gestão da entidade 
previdencial. 
Os desafios subjacentes a reforma de 2007, em suma, se não são 
incompatíveis com o modelo de funcionamento limitado apenas à entidade 
pública e seus órgãos, incluindo a tutela, não menos verdade será o 
chamamento de outros intervenientes no sistema.      
 
 
 
Secção III. Estruturação e coordenação 
 
Generalidades 
 
As sociedades em geral são compostas, de uma forma heterogénea, por 
diferentes grupos e interesses, na generalidade conflituantes, no sentido de 
facilitar a cooperação geradora de consensos1148. A institucionalização de 
formas sociais, a partir do reconhecimento desses sentimentos, no capítulo 
da concertação ou diálogo concertado, visa a resolução dos problemas 
inerentes à regulação social e regulação das disfuncionalidades do mercado 
com vista a ultrapassar as divergências conflituais do processo 
redistributivo de rendimentos. Ora, quando estas questões não encontram 
respostas ou soluções adequadas ameaçam os espectros da crise, um 
fenómeno objectivo de ausência de mecanismos de regulação1149.   
 

                                                 
1148 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 18. 
1149 Em sentido muito próximo JÜRGEN HABERMAS, Raison e légitimité, p 15: “Les phénomènes de 
crise doivent leur objectivité au fait qu’ils naissent de problèmes de régulation restés sans solutions.” 
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Na sua origem o Estado-Providência configurou um modelo de Estado e 
das relações sociais com características específicas, a saber: as políticas 
sociais e políticas compensatórias em benefício das camadas populacionais 
mais vulneráveis; a intervenção na esfera económica privada para corrigir 
as disfunções do mercado e a concertação entre a política e o mercado em 
torno de objectivos como a paz, o crescimento económico e a diminuição 
das desigualdades sociais1150. Devido à função de coordenação e de 
dinamização da sociedade e da economia o processo de concertação social, 
no Estado-Providência, visou corrigir o défice de solidariedade e exclusão 
social resultante do processo de reestruturação industrial e agrícola1151.   
 
Os Estados intervencionistas são muito actuantes na sociedade e na 
economia. Nelas a sua actuação directa e a ordenação económica 
constituem dois aspectos do regime jurídico da economia e põem em 
confronto os poderes públicos e os privados (medida pela capacidade 
económica e financeira) numa sociedade. São duas lógicas de actuação e de 
funcionamento que podem gerar conflitos, em virtude dos interesses que os 
acompanha em cada momento.  
  
Os pilares básicos da organização económica guineense respeitam, entre 
outros, a quatro grandes princípios: o da economia de mercado, o da 
subordinação do poder económico ao poder político, o da co-existência de 
três sectores de titularidade de direito de propriedade: a pública, a privada e 
a cooperativa, esta organizada em termos de actividade económica, e o da 
democracia económica e social. Estes princípios estão consagrados no 
artigo 11.º, n.ºs 1 e 2, CRGB, respectivamente, e apelam para a importância 
de todos os intervenientes dos mesmos sectores.   
Desse parâmetro constitucional resulta a necessidade da institucionalização 
de um mecanismo de coordenação de todos os intervenientes no processo 
produtivo1152. Normalmente esses grupos incorporam os interesses que 

                                                 
1150 Sobre o assunto vide, entre outros, JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em 
Portugal, pp 30-33. 
1151 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 2.  
1152 Isso deve-se ao facto de serem necessárias arbitragens sociais, em virtude dos sujeitos económicos em 
presença, sem as quais se corre sérios riscos de uma arbitragem feita por via meramente economicista. 
Tendo em atenção este aspecto, escreve RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 136: “Confiar as 
arbitragens sociais a uma qualquer racionalidade económica, mercantil ou não, é substituir a ordem do 
todo pela parte, fazer do instrumento económico a finalidade, e da finalidade humana o instrumento.” 
Um destes mecanismos de coordenação é a convenção colectiva, um espaço com potencialidades nos 
domínios da economia e da sociedade quanto à regulação das conflitualidades. RAYMOND BARRE, 
Economie Politique 2, p 96, encontra nela (convenção colectiva) uma multiplicidade de vantagens. Entre 
elas “permet de compenser les inégalités entre travailleurs et employeurs ; celle réalise aussi une 
stabilisation des conditions de travail pendant une certaine dur´´e, elle engage les syndicats ouvriers dans 
la voie de la collaboration ; en permettant une pacification sociale ; elle suscite enfin une rationalisation 
des conditions du travail et une organisation de la profession.” 
Vide ainda alguns aspectos em ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, pp 775 e ss.   
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subjazem a cada uma destas três formas de actuação, particularmente a 
pública e a privada, diferentes e até mesmo contraditórios. Esta situação 
pode ser fonte de instabilidade e de ausência de paz social, podendo ter 
consequências negativas na sociedade e na economia.  
 
Sem embargo destas considerações, a influência do regime político é 
inegável na criação dos mecanismos de diálogo e da concertação social 
entre os parceiros: Governo, trabalhadores e patronato. A questão central 
está, hoje, na reforma de um Estado que pretendeu, no passado, ser a 
origem e o fim de tudo, sem margem para o questionamento das suas 
políticas ou das suas actuações. O presente revela um processo de 
aprendizagem que marca o esgotamento da concepção das diferentes forças 
vivas da Nação, a sociedade civil, única e exclusivamente como um 
prolongamento do Estado, que reparte os benefícios económicos e sociais 
através de critérios partidários e de fidelidade política. 
Significa que este modelo de Estado tão amplo e fechado sobre si, 
incluindo as suas organizações de massas (constituídas por crianças, 
adolescentes, jovens, mulheres e trabalhadores, conforme disposição do 
artigo 5.º CRGB 1973 e artigo 8.º, n.ºs 2 e 3, primonata versão de 1984), 
foi concebido para não deixar espaço para o exercício da cidadania 
autónoma e livre. Ele, de facto, passou a história…  
 
Sendo certo que a perspectiva em que versa este ponto do trabalho está 
integrado na matéria da organização e estruturação da Segurança Social, o 
ponto que se segue reflectirá uma análise do cenário da concertação social 
no país, não do lado da instituição previdencial, não menos importante, mas 
do lado dos parceiros sociais. Isto é assim na medida em que estes exercem 
influências no domínio da modelação das acções que serão concretizadas 
pelo INPS. Esta circunstância reflecte a especificidade do país e, como tal, 
não pode ser descurada.      
No essencial, a abordagem que se segue, resume-se a aspectos 
organizacionais e funcionais e de coordenação, os sistemas-tipos que 
permitem a concretização do direito subjectivo conferido aos cidadãos, na 
sua relação com o Estado, o mercado e a sociedade civil. Esta articulação 
lógica requer uma abordagem incidente sobre a ideia da cidadania em 
geral, a sua construção e dimensão, a sua evolução e influência, entre nós.   
De igual modo, ainda na mesma linha, procurar-se-á perceber o efeito da 
globalização das economias sobre as economias nacionais na actual 
configuração da relação entre os cidadãos e os Estados, isoladamente ou 
em conjunto. Esta é, pois, também, outra dimensão da cidadania, que 
interessa a nossa investigação, contanto que o esforço da humanidade, 
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neste mundo global, eleja como meta a atingir a inclusão, a participação e a 
responsabilidade individual e colectiva1153.    
 
 
Subsecção I. Diálogo tripartido 
      
A ideia de contrato ou pactum (do latim) teve o seu esplendor durante os 
séculos XVII e XVIII, a partir do constitucionalismo europeu, com a 
projecção da Revolução Francesa, sem embargo de remontar o período dos 
filósofos sofistas e epicuristas1154. 
 
Segundo o ideal liberal, a economia basta-se tão só. Não carece de 
nenhuma entidade estranha ao mercado para garantir o seu normal 
funcionamento: o problema da autonomia da sociedade e da liberdade dos 
indivíduos face o papel residual de garantia da igualdade entre os sujeitos 
económicos preconizada pelo Estado gendarme ou de polícia, adequado à 
imposição unilateral de comandos aos mesmos1155.  
As crenças de que o preço se forma livremente, mediante o confronto entre 
a oferta e a procura de bens e serviços, e o mercado encarrega de proceder a 
uma normal afectação de recursos e devolução de rendimentos pelos 
sujeitos económicos atravessaram vários séculos e dominaram sociedades e 
economias ao longo dos tempos. Era a época da máxima excelência do 
mercado livre e concorrencial1156.  
O laissez-faire, depois de séculos, não se revelou capaz de garantir, por si 
só, uma sociedade e economia justa e equilibrada, através de uma 
satisfação integral das necessidades individuais e colectivas. Isto é o 
mercado, afinal, não se afigura uma única instituição coordenadora dos 
comportamentos dos sujeitos económicos, contrariamente à crença 
liberal1157.  
                                                 
1153 Veja-se, por exemplo, a atenção que o Bureau Internacional do Trabalho conferiu à matéria da 
Segurança Social, através da campanha mundial no sentido da mobilização colectiva para a cobertura 
social a todos os indivíduos, independentemente das latitudes geográficas. Em especial, no âmbito dos 
PALOP, o Projecto BIT/STEP e o apoio no domínio da saúde no país. A OIT preocupada com a situação 
de crise mundial, na sua 98ª Sessão, o seu Director-Geral produziu um Relatório subordinado ao tema: 
Rapport I(A) “Faire face à la crise mondiale de l’emploi – Une reprise centrée sur le travail décent”, 
Genève, Bureau Internationale du Travail, Genève, 2009.  
1154 Conforme nota A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, 
in pp 65-66.  
Nesta linha a concepção do Estado e a sua ordem jurídica como resultados de pactos ou contratos 
celebrados entre os cidadãos e entre estes e os governantes, respectivamente. Entre os defensores da ideia 
contratualista ressaltam os nomes de Puffendorf e Rousseau.  
1155 Neste sentido o modelo weberniano, segundo A. MOREIRA BARBOSA DE MELO – Introdução às 
formas de concertação social, pp 89, que fala na “administração monocrático-burocrática.”  
1156 Vide as análises de JEAN-PAUL FITOUSSI, O debate-tabu, pp 119-121. 
1157 Esta mesma confiança está presente ainda na actualidade, como demonstra a globalização financeira e 
a crença da eficácia dos ajustamentos macro-económicos por via da regulação macro-económica pela 
moeda.  
Sobre o assunto vide, entre outros, MICHEL AGLIETTA, “La globalisation financière”, pp VI-VIII. 
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A ideia de um mercado dotado de mecanismos automáticos e de um Estado 
protector que resolvem todos os problemas relativos ao bem comum está 
destituída de veracidade, no presente, pois representou, no passado, as 
tentativas de isolamento das instituições da sociedade em geral. As 
incapacidades do mercado em resolver todas as situações de agregação das 
preferências individuais dentro de um processo institucional de satisfação 
das necessidades colectivas revelaram as deficiências dos seus mecanismos 
no concernente à satisfação dessas mesmas necessidades. 
 
Chegara a hora da regulação da economia por uma instituição a ela 
estranha, que promova os fins económico-sociais, suprindo as falhas da 
iniciativa privada ou redistribuindo os rendimentos, numa lógica de 
transformação social. Iniciara, assim, a época do intervencionismo 
estadual, como reacção ao liberalismo e ao Estado gendarme ou polícia. Do 
mesmo modo que o processo mercantil, os processos institucionalizados da 
política revelaram-se inapropriados para garantir, de forma independente, a 
satisfação das necessidades colectivas.  
Na verdade, os Estados intervencionistas actuam, regra geral, de uma forma 
unilateral, na convicção que a sua actividade garante o bem-estar social da 
colectividade em geral. Nesta lógica, a produção de bens e serviços 
segundo critérios económicos e sociais impera sobre os critérios meramente 
económicos que presidem e orientam os sujeitos económicos privados.  
 
Segundo as escolas institucionalistas a função de afectação de recursos não 
é um monopólio do mercado. Neste processo merece, também, destaque as 
organizações e as instituições. Ora, isso impossibilita a manutenção do 
mercado como uma única instituição capaz de coordenar as preferências 
individuais. A imperfeição do mercado impede a livre formação dos preços 
pela simples confrontação da oferta e da procura. Este é um problema que 
envolve custos de informação e tem que ver, também, com a entrada de 
organizações, como sindicatos, associações patronais e Estado. Este facto 
faz deslocar o centro da economia da formação dos preços (acessórios) para 
as regras (de coordenação de todos os intervenientes). 
A lógica da excelência1158 encontra na teoria keynesiana de pleno emprego 
uma base de aplicação e isso conduziu a uma actuação unilateral do Estado. 

                                                 
1158 EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, Direito da Economia, pp 335 fala na 
“excelência da actuação pública e na vantagem da existência de um sector público alargado, …” ou na 
formulação de A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, Introdução às formas de concertação social, pp 89-
90, “a crença no automatismo social desapareceu, surgindo em seu lugar um renovado voluntarismo 
político cujo principal motor e regulador é a Administração Pública”.  
Essa lógica não se restringe unicamente ao campo económico. Ela acompanha a intervenção do Estado, 
quer no domínio da regulamentação em geral (em particular do trabalho), quer no domínio da legislação 
social.  
Sobre a intervenção do Estado na vida económica vide LUIS S. CABRAL DE MONACADA, Directo 
Económico, 4ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp 18 e ss. 
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Mas ela remonta, antes de mais, à época áurea de paz social na Europa dos 
anos cinquenta e sessenta. Os trinta gloriosos anos foram essenciais à 
maturação e ao desenvolvimento do Estado previdência.  
 
Na sua essência, o diálogo concertado perspectiva uma ampla abordagem 
das questões sociais (incluindo as de índole económica), envolvendo 
matérias diversas desde os salários e preços até as indústrias e o ambiente. 
Por outro lado, esse processo não está limitando a um espaço físico em 
concreto, podendo projectar-se à escala transnacional, sobretudo pelo 
impulso do processo de globalização das economias, que conduziu à 
criação de espaços económicos mais amplos e integradores de diferentes 
culturas e tradições. Por assim dizer, parafraseando JEAN-FRANÇOIS 
RENNUCI, dele resulta “un enjeu pour l’innovation sociale et la définition 
de nouvelles solidarités.”1159  
 
Daí a razão da denominação diálogo tripartido ou trilateral conforme 
BARBOSA DE MELO1160, que desempenha um papel de modelação social 
e económica, na busca de melhores respostas quanto à melhoria das 
condições sociais e económicas, mormente a produção e repartição de 
rendimentos1161 e questões ambientais. Nestes termos ele se aproxima de 
uma visão integracionista. 
A concertação social é concebida como um processo que integra 
dispositivo de regulação social, capaz de permitir a abordagem de matérias 

                                                                                                                                               
Assevera RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, p 102: “Tandis que l’action de l’État avait été 
répressive jusqu’à la première moitié du XIX siècle, qu’elle s’était bornée à édicter des mesures de police 
et des sanctions pénales contre les mouvements ouvriers, elle acquiert à partir de 1840 des caractères 
nouveau. Sous la pression des masses laborieuses qui accèdent à la puissance politique, sous inspirations 
de courants idéologiques divers (socialisme, catholicisme social, coopérativisme, conceptions 
communautaires), la législation du travail devient protectrice, illustrant la célèbre phrase de Lacordaire 
selon laquelle «entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur. C’est la 
liberté qui opprime et la loi affranchit.»” 
1159 «Dialogue social et négociation collective à l’échelle communautaire – Constant: «les temps 
européens» ne sont pas «les temps des entreprises»», in Droit Social, n.º 1, Janvier 2008, p 52.   
1160 “Introdução às formas de concertação social”, p 104, a propósito do pacto social como uma das 
formas da concertação social. A intervenção do Governo deverá considerar de facilitador de consenso, 
quando não se trata de parte no processo.  
1161 A política de rendimentos tem em vista a procura de um nível de crescimento salarial capaz de 
combinar “o crescimento real dos salários com a estabilidade dos preços e o crescimento da economia e 
do emprego”, uma “dimensão minimalista” diferente da dimensão maximalista que engloba a “a política 
de rendimentos, questões atinentes à produtividade, condições de trabalho, as políticas activas de 
emprego, educação e formação, medidas atinentes à restauração dos esquemas de segurança social, … 
reforma do sistema fiscal… e modernização da Administração Pública”, conforme ANTÓNIO 
DAMASCENO CORREIA, A concertação social em Portugal, Direito e Ciência Jurídica, Vega 
Universidade, Lisboa, 2003, p 9.  
Para uma abordagem da influência do sindicalismo na repartição do rendimento (sobretudo no caso dos 
Estados Unidos de América) vide, para além do autor e obras coitados, entre outros, RAYMOND 
BARRE, Economie Politique 2, pp 100-102. Também N. GREGORY MANKIW, Principes de 
l’Économie,  pp 715-718. 
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de suma importância para os actores sociais1162, representados por 
empregadores, trabalhadores e Governo. Um diálogo que se estabelece 
entre as (três) partes, que conhece outras denominações, como seja diálogo 
concertado ou economia concertada1163, administração concertada1164, 
administração contratual1165, negociação colectiva1166 (ou ainda acção 
concertada1167), expressões que usaremos de forma equivalente e indistinta.  
A sua relevância torna-se evidente no domínio da formulação e adopção de 
estratégias políticas em matéria da tomada de decisões sobre as questões 
que interessam a sociedade e a economia. Ela releva, portanto, da reforma 
do modelo do Estado e do seu papel e da importância atribuída a resolução 
de questões sociais na actualidade.   
O diálogo concertado, num quadro institucionalizado, constitui nota 
dominante do modelo de Estado democrático1168, fundamentando-se na 

                                                 
1162 No mesmo sentido BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, p 81. Ainda A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de 
concertação social”, p 93-94; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, 
Livraria Almedina, Coimbra, 1994, p 428. 
1163 Expressão que tem a sua origem em François Bloch-Lainé apud EDUARDO MANUEL HINTZE DA 
PAZ FERREIRA, Direito da Economia, pp 338-339. Também ANTÓNIO DAMASCENO CORREIA, A 
concertação social em Portugal, p 13;  
1164 A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 93 e ss. Na 
linha, por exemplo, de Bloch-Lainé, André Laubadère e Jeanneney. Para o autor a “economia concertada 
visa, portanto, primordialmente o estabelecimento em comum dos objectivos e dos meios através dos 
quais a política económica há-de exercer, de modo sistemático e permanente, a sua esperada influência na 
sociedade.” (p 93). 
1165 GÉRARD FARJAT, Droit Économique, pp 18-20; 33; 69; 167; 199-210. 
1166 Segundo ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, 13ª Edição, Almedina, 2006, 
pp 723 e ss. E a concertação social seria um seu particular desenvolvimento, conforme o mesmo autor e 
obra, p 727.  
1167 De acordo com BAPTISTA MACHADO, “Participação e descentralização e democratização e 
neutralidade na Constituição de 1976”. Apud EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, 
Direito da Economia, pp 340. 
1168 Segundo JEAN-PAUL FITOUSSI este modelo de Estado tem como atributos a credibilidade e a 
transparência (p 40), projectando-se nas suas instituições supremas, mormente o governo e suas 
instituições. Vide a obra do autor A regra e a escolha, pp 40-54. 
Noutra perspectiva MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 319, 
considera que « l’Etat démocratique se pose ainsi comme une identité : mythes et coutumes se relaient et 
se complètent pour élaborer la Loi…» 
Não resistimos de trazer à colação, a propósito, as palavras de A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, 
“Introdução às formas de concertação social”, p 67: ”Mas é, sem dúvida, no quadrante da tradição 
democrática que o consenso ocupa lugar primordial. Com efeito, a ideia de pacto, acordo ou contrato, é, 
por assim dizer, um dos primeiros teoremas do pensamento democrático, pois que por ela passa a 
coerência da ordem social e jurídica que se louva nesta concepção geral do poder político.” 
De resto este entendimento está presente na fundamentação da ordem jurídica positiva ínsita na teoria dos 
jogos de John Rawls, segundo modelo matemático, a partir da qual o autor procura duas coisas: primeira, 
a determinação da estrutura jurídica da ordem democrática e segunda, os limites objectivos da 
legitimidade do direito legislado (por via contratual e não uma suposta razão, tradição ou carisma 
maxweberniana) – diferente da sua forma ou fonte – na esteira do pensamento de Rousseau. Em síntese o 
autor procura afirmar o direito público na base do modelo contratual ou de pacto social, a partir das 
seguintes escolhas:  
a) dos princípios gerais da justiça sintetizados no “véu da ignorância”, que coloca todos os parceiros 
sociais em igualdade de posição quanto às informações sobre os modelos concretos de organização em 
face dos seus planos, um problema (de acesso às ideias) de justiça, através das quais eles escolhem os 
princípios de justiça mais adequado à protecção e distribuição dos seus direitos e liberdades para formar o 
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legitimidade processual1169. Esta, por sua vez, reflecte o tipo de relações 
sociais e económicas numa determinada sociedade e num determinado 
estágio da sua economia. Diríamos que ele é substancialmente enformado 
pelos paradigmas e legalidades várias vezes referenciados. 
Deste ponto de vista dir-se-ia que o diálogo concertado marca uma forma 
de relacionamento entre o poder político e as forças vivas da sociedade e da 
economia, em ordem a resolver os seus enigmas e constrangimentos. É um 
problema da participação efectiva na tomada de decisões e na sua 
efectivação de forma autónoma e responsável1170. 
Assim sendo, numa primeira aproximação, apontam-se como 
características principais do diálogo concertado, o seu carácter 
democrático, participativo, autónomo e responsável (cfr. entre nós o artigo 
45.º, n.º 5, CRGB). Estas características sugerem que ele tem subjacente 
pressupostos de ordem ético-cultural, que se fundam na vontade de se 
concertar as posições e decidir em conjunto as questões sociais. Essa 
voluntariedade tem correspondência no efectivo comprometimento das 

                                                                                                                                               
consenso social. Esta ideia assenta no desconhecimento, a ignorância da posição individual, no futuro, na 
sociedade, o que facilita o entendimento quanto às soluções jurídicas favoráveis a resolução de problemas 
de desigualdades sociais, com o favorecimento dos mais pobres em detrimento dos ricos, caso seja 
necessário. Como se conclui facilmente nisso reside um dos postulados dos Estados sociais, sob a 
designação de Justiça Social, centrado na maximização das expectativas;  
b) da constituição política, a partir dos princípios anteriormente escolhidos, pelos parceiros sociais que 
melhor reflecte os valores da sociedade em concreta, um problema substantivo, que, à partida, pressupõe 
o perfeito conhecimento da mesma quanto às suas dimensões sociais, económicas, políticas, culturais, 
religiosas, etc, que constituem as relações estruturais da sociedade: a Constituição afigura-se, por este 
prisma, como uma a racionalização da realidade específica de cada sociedade e não um modelo 
desenraizado, desconexo, capaz de garantir a máxima liberdade de escolha; 
c) da legislação em geral coberta por características genéricas e abstractas que comandam os parceiros 
sociais, conhecedores da realidade social em concreta, mas ignoram as situações concretas e particulares 
ou individuais. Estas permitem a formulação de pacto social incorporado por questões meramente 
objectivas – uma questão da objectividade e justiça dos comandos legais que está na origem da presunção 
de que eles traduzem o interesse geral; 
d) da aplicação concreta das normas pelos juízos e pela administração numa síntese da generalidade e 
abstracção das normas com as realidades concretas da sociedade, um exercício de competência que os 
cidadãos aderem de forma livre e autónoma. Esta é a fase da revelação total das informações relevantes 
que comandaram os parceiros sociais ou seja o fim do “véu da ignorância”.      
Vide o autor e obra citada, JOHN RAWLS, Uma teoria de justiça, Edições Presença, Fundamentos, 
Lisboa, 1993, pp 67-76; O liberalismo político, pp 49 e ss. 
Para uma leitura complementar da teoria do mesmo autor vide, nomeadamente KENNETH J. ARROW, 
Social Choice and Justice, pp 96-114.  
1169 Este processo racional visa a formação da decisão, a racionalidade decisória. Portanto nele existirão 
duas racionalidades, a processual ou de validação do processo e a substancial equivalente ao resultado, 
segundo H. A. SIMON. Apud A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de 
concertação social”, p 95. Para este, ob. cit., p 96, o acordo ou consenso pode ser informal ou revestir 
uma de três formas: “declaração comum de intenções”, “acto administrativo unilateral” ou contrato.     
1170 Tradicionalmente, quando se impõe a necessidade de diálogo e concertação entre os homens grandes, 
naquelas situações em que as ameaças são reais, recorre-se a “djemberén” ou lugar de diálogo e de 
tomada de decisões democráticas. Esta é considerada um lugar, por excelência, de democracia e de 
resolução de problemas que afectam a aldeia, a tabanca. 
Em sentido próximo vide HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, p 45.  
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decisões dele resultante, a ética colectiva1171, que acompanha não somente 
os representantes dos mesmos como igualmente os próprios representados.  
A partir das principais características supra apontadas e do seu objectivo 
primordial, poder-se-á pensar que o diálogo concertado constitui apanágio 
de determinadas sociedades e economias: aquelas que formal ou 
informalmente conceberam internamente os seus instrumentos de resolução 
de conflitos sociais, em virtude da concepção de um sistema de regulação 
que envolve a organização dos trabalhadores, das entidades patronais e o 

                                                 
1171 Segundo A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 
122-123, “expressa na fidelidade à palavra dada (pacta sunt servanda)…” 
No mesmo sentido EDUARDO PAS FERREIRA, Direito da Economia, p 343. 
Qualquer reflexão baseada em critérios éticos é questionável (porque desfasada? porque inadvertida? 
porque sugere a relação com a religião, a cultura, a consciência individual, desde logo peca pela sua 
subjectividade, porque carece de cientificidade?, etc).  
Mas, por outro lado, os homens, a sua organização em modelos de sociedades estatais, reflecte de certa de 
forma uma dimensão ética e social. Este aspecto introduz um elemento novo: a sua administração, ou seja 
a operacionalização da sociedade. Uma das suas projecções, entre outras, está nos critérios de decisão 
financeira com vista a atingir os fins da colectividade na perspectiva de uma paz social.  
A amplitude e a complexidade deste processo implicam, também, uma dimensão ética. Cabendo ao 
Estado garantir a justiça, a igualdade, a segurança, a protecção social, por intermédio de políticas 
redistributivas, a determinação dos fins (infinitos) e a maximização dos meios (finitos ou escassos) 
envolvem uma complexidade de operações tendentes à prossecução do interesse da colectiva. Isso é 
importante e sugere uma utilização óptima dos meios económico-financeiros (conseguidos através das 
finanças públicas). A relação receitas públicas e despesas públicas constitui uma indicação do aspecto da 
gestão desses meios, que devem ser proporcionais aos fins visados. 
Para isso a conceptualização de um conjunto de sistemas, métodos, estruturas, instrumentos e processo de 
decisões: as instituições financeiras em geral. Elas implicam a definição dos fins, de um lado, e a 
harmonização dos meios, de outro, respectivamente a resposta as questões quais? e porquê?, o que 
implica, na realidade, uma actuação não apenas dentro dos parâmetros legais e económicos (os três “e‘s”, 
a economia, a eficácia e a eficiência), tal como obriga o artigo 19.º da LEOGE, mas também ético (a 
justiça, a equidade, a honestidade). 
Como se sabe, a administração directa não constitui uma única dimensão da actuação do Estado. Ela 
assume igualmente a forma indirecta: a concessão de gestão, as privatizações, as parcerias público-
privadas, etc, formas de administração e de gestão da res publica que obrigam a outras análises. Em tudo 
isso a importância do controlo democrático exercido pelos cidadãos, os únicos beneficiários da actuação 
pública, em diversas instâncias. Poder-se-ia dizer que esta é uma das componentes do próprio Estado de 
Direito democrático. 
Num outro prisma, o cumprimento de disposições constitucional tal como formulado inequivocamente 
pela Lei Fundamental, não obstante os mecanismos nela previstos para o questionamento de soluções 
fabricadas apenas no intuito de permanecer no poder. Nas nossas democracias os Presidentes da 
República e as maiorias que os sustentam no poder são tentados a revogarem as normas constitucionais 
para se candidatarem a mais mandatos: a alteração de regras de jogo para benefício próprio. 
O assunto conta com muitos contributos dos mais diversos ângulos de estudo, entre outros, eles 
ANTÓNIO BRAZ TEIXEIRA, Sentido e valor do direito, Introdução à Filosofia Jurídica; JOÃO LOPES 
ALVES, Ética e Contrato Social (Estudos), Edições Colibri, Fórum de Ideias, Lisboa, 2005; JOÃO 
LOPES ALVES, O estado da razão, Da ideia hegeliana do Estado ao Estado segundo a ideia hegeliana, 
(Sobre os Princípios de Filosofia do Direito de Hegel), Edições Colibri, Fórum de Ideias, Lisboa, 2004, 
passim; EDMUNDO BALSEMÃO PIRES, Povo, eticidade e razão, passim; MIGUEL PEREIRA 
SOARES, A ética na Administração Pública, bem como autores citados; STEPHEN HOLMES and CASS 
R. SUNSTEIN, The cost of rights, Why liberty depends on taxes, pp 14 e ss; AV, LAW, MORALITY 
AND RIGHTS, Edited by M. A. Stewart, Department of Philosophy, University of Lancaster, D. Reidel 
Publishing Company, Royal Institute of Philosophy Conferences, Volume 1979; N. GREGORY 
MANKIW, Principes de l’Économie, pp 537-566. 
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órgão executivo do poder político do Estado. Deste ponto de vista ele foge 
à tradicional forma de organização e/ou decisão1172. 
 
As respostas às diversas questões sociais e económicas que surgem no 
âmbito social constituem objecto do diálogo e concertação entre as partes 
que representam os seus interesses. E elas dependem muito da configuração 
política e institucional em vigor. Por outras palavras, a concepção do 
modelo de diálogo e de cooperação entre os parceiros sociais não escapa a 
filosofia subjacente a um determinado tipo, em concreto, do Estado.  
 
Tal como se disse, às sociedades tradicionais, um exemplo do paradigma e 
legalidade tradicionais, integram todos os estratos sociais. A unidade e 
coesão dos membros da família (lato sensu) e o sentimento de pertença que 
a todos une, não fomentam nenhum tipo de relações sociais potencialmente 
conflituantes. Diríamos que elas se tratam de uma organização horizontal, 
que procura enquadrar todos os segmentos sociais, sem exclusão de 
estruturas intermediárias, no processo histórico de produção de direito1173. 
Este facto é só por si determinante de um tipo de convivência e de paz 
social. A concepção de um instrumento social que representa igualmente 
todas as famílias – daí a sua democraticidade e participação coordenada –, 
o “djemberén”, sem embargo da hierarquia a ele intrínseca, simbolizava 
uma manifestação do divino que assegurava uma sintonia social. Este 
fenómeno antropológico ainda está presente na modernidade tradicional, 
conferindo-a uma natureza assaz idêntica de há muitos séculos.    
 
As sociedades modernas organizaram instrumentos formais de regulação 
das relações sociais: o diálogo concertado. Contudo, este não é um 
apanágio do paradigma e legalidade coloniais, dada a ausência de 
elementos que permitam enquadrar as relações sociais e económicas num 

                                                 
1172   A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 99 e ss, 
referencia sinteticamente quatro formas de manifestação de vontade comum entre as partes: o plano, o 
contrato-programa, a convenção colectiva e o pacto social. 
Se, em outras latitudes, o plano configurou o resultado de consenso, na Guiné-Bissau ele terá origem na 
imposição unilateral do partido-Estado, sem margem para um eventual acordo comum, por respeitar 
primordialmente ao sector público, e esta característica permanece na actualidade. No mesmo diapasão se 
situa o contrato-programa, um instituto através do qual se pretende a vinculação dos privados ao plano.  
1173 No mesmo sentido MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 
320.  
JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique, p 70, afirmava: “Les décisions prises par consensus 
s’imposaient à tous. A tous les étapes de la vie étaient marquées par des réunions. 
Les formules de participation étaient extrêmement nombreuses. Avant de se rendre sur le lieu de la 
délibération, la famille s’était concertée pour donner son opinion. Et très souvent, les femmes avaient ne 
quitte sa maison pour se rendre au lieu de la palabre. Parfois, la discussion était renvoyée pour permettre 
d’aller consulter les femmes ou les vieillards à la maison.” 
E conclui : «L’État africain traditionnel était une instance de gestion du bien commun et des décisions 
prises pour le compte de toute la cité, de tout le royaume.» (p 71) 
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espaço de referência, que envolve diferentes partes que participam no 
processo social e económico, cada uma delas com interesses próprios.  
A concepção de uma estrutura vertical que confronta o Estado com o 
núcleo reduzido de cidadãos e a protecção de interesses de classes de 
indivíduos e consequente exclusão de outros não facilitam tal 
compreensão1174. A singeleza da sociedade colonial e dos seus interesses 
económicos dificilmente prestavam às opções sociais que representassem 
vários espaços dissimétricos, cada um com o seu grupo de indivíduos e de 
valores, dominados por estatutos diferentes, segundo as legislações então 
em vigor.  
Nem a organização corporativista que compreendia as classes profissionais 
é suficientemente esclarecedora do enquadramento da concertação social 
nessa altura. As classes sócio-profissionais de que são exemplos os 
Sindicatos Nacionais, apesar de se organizarem em Caixas de previdência 
social não se afiguravam um parceiro do Estado num fórum concebido para 
a regulação das relações sociais conflituantes.   
Podia-se pensar que a não institucionalização de um mecanismo de diálogo 
pela administração colonial era sinónimo de paz e tranquilidade e de 
inexistência de diferentes interesses e conflitos entre a sociedade 
tradicional e a europeia, no domínio da produção e da repartição dos 
rendimentos. Na verdade, a diferença entre as duas sociedades e lógicas de 
organização, estruturação e de relações sociais não era propícia a existência 
de políticas de reconhecimento de direitos de cidadania e seu efectivo 
exercício1175.  
                                                 
1174 Esta é a situação típica de uma sociedade e economia cujos objectivos primários assentavam na 
exploração de matérias-primas locais, mesmo que para isso tenha que impor as suas regras que, em 
determinado estádio de desenvolvimento das relações entre a Metrópole e a colónia, pronunciava 
(alguma) afinidade que sugeria tratar-se de uma unidade sem partes ou de partes idênticas. Sugere a 
seguinte passagem de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 137: “Se a arbitragem for a de um centro ou 
capital que impõe a sua lógica global ao «todo», esmagando a expressão de comportamentos 
(reducionismo a partir de cima), estamos em presença de um «totalitarismo» no verdadeiro sentido do 
termo. Esses sistemas, que só funcionavam à força de grande imposições que paralisam a iniciativa 
individual. Revelam-se sempre ineficazes a longo prazo por falta de adaptabilidade e nunca sobrevivem 
muito tempo aos déspotas megalómanos que os criam. É o caso de Alemanha nazi «criada para durar mil 
anos», da URSS, à qual pertencia o futuro do mundo, e de todos os impérios.”   
Historicamente, o capitalismo liberal não consentiu a organização de sindicatos representativos dos 
trabalhadores. O século XVIII conheceu uma forma brutal de tratamento da classe operária, molestada 
pelo tratamento desumano de trabalho forçado. A tentativa de organização de movimentos reivindicativos 
foi sempre respondida com “as baionetas e a força das leis, essas leis que os condenam à morte ou, talvez 
pior ainda, à deportação. Os operários, contudo, unem-se, ameaçam fazer greve se os industriais lhes não 
pagarem salários suficientes para viver, e os decretos do governo vêm imediatamente proibir os primeiros 
sindicatos.” Estas referências testemunhais do passado constam da HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 16, A 
revolução industrial. O liberalismo. Os novos impérios, p 29. 
1175 A Carta Orgânica de 1933, o Código de Trabalho, o Estatuto do Indigentao, para citar alguns 
exemplos de diplomas legislativos publicados e vigorados na ex-colónia da Guiné Portuguesa, constituem 
elementos que permitem ajuizar o papel da legislação na consolidação do domínio colonial, de um lado, e 
na conformação da realidade social económica e cultural dos nativos, de outro.  
A primeira foi aprovada pelo Decreto n.º 23228, de 15 de Novembro. Nela estava prevista um nível de 
representação política e de representação económica, que incluía unicamente a associação dos 
comerciantes. Em relação aos trabalhadores não foi prevista a sua representatividade.  
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Com efeito, o diálogo concertado pressupõe que haja partes legalmente 
institucionalizadas, representando, por vezes, interesses contraditórios, mas 
passíveis de soluções, por via de normatização1176, nos termos 
superiormente estabelecidos. Estas partes são autónomas e independentes, 
nas suas propostas de acções e de realizações. 
A estrutura da sociedade colonial não permitia a aquisição de direitos de 
cidadania e direitos conexos por parte dos nativos. Aliás, de resto, 
testemunham as cenas do massacre de Pindjiguiti1177. Assim, mal se 
compreendia a confrontação entre as duas lógicas mesmo na vigência da 
Portaria n.º 17782, de 28 de Junho de 1960, que regulava as convenções 
colectivas de trabalho, consubstanciando um documento dotado de 
normatividade, onde estavam lançadas as bases da negociação colectiva, 
um mecanismo que pretendia ser pólo aglutinador de diferenças sociais, 
mas limitado unicamente à sociedade colonial. 
Com a independência política da então Província da Guiné a alteração do 
quadro legal não foi de tamanha importância. Durante mais de duas 
décadas imperou a lógica assente na excelência da política na satisfação das 
necessidades colectivas. Nesta base, no campo da ordenação e da actuação 
económicas a característica que sobressai é a direcção central e o seu efeito 
monopólio e as consequências nos vários planos da vida social.  
Basta pensar que o partido único se identificava com o próprio Estado, para 
além de, à sua volta, gravitar as suas organizações de massas, entre as 
quais o próprio sindicato1178: o sindicalismo partidário ou de massas 
partidárias, confinado às estruturas do partido-Estado e, que, ao cabo e ao 

                                                 
1176 Vide neste sentido ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, pp 723-724; 763 e 
ss.  
1177 Noutra escrita Pidjiguite, denominação que vem do porto/cais de Bissau. Em 3 de Agosto de 1959, a 
frustração das negociações dos trabalhadores (os marinheiros) deste cais que reivindicavam a melhoria 
das condições de trabalho e de vida e protecção social estaria na origem de intervenção policial e balas do 
colonialista português que ceifou muitas vidas humanas. Este bárbaro acto da administração colonial, 
entre outros, deu origem a acção armada por parte do PAIGC, aproveitamento político, como assinala 
QUEBO SAMBU, Ordem para matar, p 17: “O facto mais saliente da reacção anti-colonialista…, foi a 
manifestação no Cais de Pidjiguite, em que se propunha o aumento de salário dos estivadores e dando à 
origem à repressão por parte das Autoridades, a 3 de Agosto de 1959, da qual resultaram alguns mortos e 
muitos feridos.” E continua: “Este facto lançou o PAIGC na luta clandestina e, a partir de então, antes de 
enveredar pela via da instauração armada, o PAIGC comunicou os seus propósitos ao Governo Português, 
exigindo o reconhecimento solene e imediato dos direitos do povo guineense à autodeterminação; a 
retirada imediata das Forças Armadas portuguesas e da polícia política (PIDE) da Guiné e das Ilhas de 
Cabo Verde; …”.  
A acção reivindicativa dos marinheiros pode ser interpretada como o seguimento do início da tomada de 
consciência dos trabalhadores quanto à defesa dos seus direitos e um marco ou génese do sindicalismo 
guineense. Lembre-se que antes, em 1956, houvera greve dos carregadores da Casa Gouveia. 
Vide sobre o assunto ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A independência da Guiné-Bissau e a 
descolonização portuguesa, pp 35-37. 
1178 A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné fiel aos princípios e objectivos do partido-único, uma 
organização que agrupa as massas trabalhadoras que, segundo o artigo 4.º CRGB 1973 exerce o poder 
“ligadas estreitamente ao Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C.), que é a 
força dirigente da sociedade.” 
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resto, os seus interesses não se distavam1179 simbolizava a inexistência de 
estruturas institucionalizadas fora da órbita partidária, que o garantia 
substância e o enformava. Era o modus operandi do paradigma e 
legalidade revolucionários que, pelo menos, na prática, partilhavam 
algumas características excluidoras da sociedade predecessora. 
 
Nem mesmo a influência do pensamento marxista-leninista permite tirar 
conclusão diferente. Segundo a teoria marxista, as transformações sociais 
são operadas pela luta de classes, o operariado. Sendo a sociedade 
guineense isenta, na verdadeira acepção, de lutas de classes (entre a 
burguesia e o campesinato), estas transformações estiveram a cargo da 
classe revolucionária, o movimento de luta de libertação nacional, 
fortemente apoiado pelos países de orientação marxista, logo, as 
consequências, que se estendem, no presente, sob diferentes manifestações, 
resultando em tensões e lutas pelo poder político, económico e militar. 
Igualmente o denominado reducionismo económico1180, nascido da teoria 
marxista, equivalendo a primazia da economia ou dos factores económicos 
na explicação da estruturação e transformação das relações de produção ou 
entre as classes sociais não tem validade entre nós, pelo facto de apelar 
para o papel determinante da economia na sociedade em geral, 
particularmente na política e na cultura.  
 
Nestas linhas não se vislumbrava a hipótese de conflitualidade de 
interesses, nem de orientação político-filosófica entre a instituição partido-
único-Estado e a organização sindical, devido, sobretudo, à falta de 
autonomia e independência da organização dos trabalhadores, considerada 
uma das estruturas do próprio partido-Estado (vide artigo 4.º CRGB 1973). 
Neste contexto, dominado por uma estrutura política e constitucional do 
Estado centralizado, era pensável a solidariedade e a inclusão de todos 
(mormente os trabalhadores). Nesse quadro as relações sociais mantidas no 
círculo do mesmo partido-Estado eram simplificadas pelo fenómeno da 
integração nas estruturas internas das suas organizações de massas, 
incluindo a classe trabalhadora. Assim sendo a obrigatoriedade de filiação e 
de contribuição no, até então, único Sindicato, a UNTG, representou uma 
                                                 
1179 No sentido algo próximo a análise de A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, Introdução às formas de 
concertação social, p 90: “No limite, as relações económico-sociais e as suas tradicionais instâncias de 
decisão seriam absorvidas pelo aparelho burocrático do Estado, a ponto de as empresas, as associações 
profissionais e os grupos na realidade não passarem de órgãos ou agências da Administração. Foi o que 
aconteceu nos países socialistas, cujo modelo administrativo, burocrático e centralizado, se caracteriza 
pela integração absoluta das relações económico-sociais nas relações administrativas.” 
1180 Configura uma visão determinista da economia sobre os factores políticos, culturais, considerada 
insuportável pelos críticos do materialismo histórico, na medida em que a consideração da estrutura 
económica como agente de transformação desses fenómenos faz dela um “epifenómeno”, incapaz de 
integrar as dimensões sociais que se manifestam nos fenómenos económico, político e cultural. Para uma 
síntese crítica vide BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Pela mão de Alice, pp31-32; 36-38, entre 
outras. 
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forma do seu relacionamento com os trabalhadores, que sugeria uma certa 
coação1181.  
O paternalismo do partido-único-Estado agente económico e provedor de 
todos os bens e serviços indispensáveis à satisfação das necessidades 
públicas e colectivas – não permitiu desenvolver (significativamente) o 
sistema de protecção social público, sem prejuízo dos sinais inequívocos 
em matéria da legislação, que marcaram o primórdio da institucionalização 
da Previdência Social na Guiné-Bissau. Contudo, o estado incipiente das 
unidades de produção e do desenvolvimento da economia nacional relegou 
para segundo plano as preocupações de ordem organizacional, estrutural e 
funcional da mesma.  
 
A politização e partidarização da organização de defesa dos direitos dos 
trabalhadores significam, desde logo, a perda da liberdade sindical e da 
própria autonomia e independência. Neste ambiente de predominância 
política e efectiva dependência político-ideológica o debate das políticas 
sociais em benefício dos trabalhadores não parece ter significado. As 
políticas de compensação e de regulação económica são impostas 
unilateralmente e não analisadas e acordadas em termos de negociação e de 
consensos entre os legítimos representantes de interesses dos seus 
respectivos grupos. 
O constrangimento da liberdade política e a negação da cidadania e dos 
direitos conexos fora da esfera e do controlo intenso do poder político, 
consubstanciado no partido-Estado, são as principais características do 
contrato social que vigorou desde a independência política do país até à 
reformulação do Estado guineense e da sua reorientação política e 
ideológica. 
Em suma, a falta dos requisitos da autonomia e da independência1182 torna 
irrelevante a questão da concertação social, enquanto mecanismo de 

                                                 
1181 Pensa-se, por exemplo, na obrigatoriedade da inscrição e da contribuição para a Caixa Sindical de 
Previdência da UNTG. Sem base legal?! Esta perdeu conteúdo e significado com a consagração formal da 
liberdade sindical e o fim do monopólio político-partidário do sindicalismo nacional. Esta é, 
inequivocamente, uma conquista do pluralismo de opiniões, a liberdade de expressão, e de organização. 
1182 Podia-se questionar, noutro prisma, a liberdade e a igualdade, duas considerações presentes na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no seu artigo 6.º, quanto ao direito 
de participação pessoal ou por intermédio de representantes na formação do direito. Trata-se do problema 
da manifestação da vontade de todos os cidadãos para a sua formação, que encontra um duplo domínio de 
aplicação: a sua inserção na democracia participativa ou representativa na formação do consenso 
democrático e a imposição da equidistância da Administração em relação aos cidadãos, tratando-os de 
forma igual e de forma diferente, na medida da diferença. 
O que se disse não prejudica a consagração, por via consensual, de regimes especiais aplicáveis 
unicamente a grupos que estabelecem relações jurídicas. Assim sendo, parece que tais regimes deformam 
a democracia e a igualdade de tratamento entre os cidadãos, o que na prática não sucede se se ponderar as 
duas perspectivas ínsitas no princípio de igualdade de tratamento. Contudo, estas potencialidades são, no 
entanto, controláveis judicialmente, apesar de este tipo de sindicância poder revelar-se ou não cabalmente 
suficiente, em virtude de ela incidir na própria vontade manifestada, ou substituir a própria administração.  
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disputa de interesses e de consensos. E em sua decorrência o prejuízo da 
expansão dos direitos de cidadania, muito por culpa do modelo de Estado e 
do contexto histórico-político.    
O esgotamento do Estado-omnipotente e omnipresente, capaz de garantir(?) 
a todos os cidadãos a satisfação das suas necessidades, é uma demonstração 
da necessidade de abandono do exclusivismo das políticas públicas no 
concernente ao fornecimento e ao financiamento dos bens e serviços 
públicos indispensáveis à vida em sociedade. 
Muitos foram os sinais de desgaste da política económica centrada 
puramente nos actores político-económicos1183. As mutações do quadro 
económico, primeiro, e do quadro político, depois, criaram premissas 
imprescindíveis à existência da concertação social, mediante um processo 
institucionalizado. A institucionalização de mecanismos formais da 
concretização do diálogo concertado marca, assim, uma reorientação ou 
reformulação do poder político (tradicional e moderno) na sua relação com 
as forças vivas da sociedade e da economia. Esta, de certo modo, 
corresponde a uma exigência colectiva e uma resposta às aspirações de 
representação dos poderes sociais e económicos no processo de tomada de 
decisões políticas, esgotadas as fases de completo domínio do partido-
Estado sobre a sociedade. Não obstante convive, na actualidade, com 
formas autoritárias do exercício do poder mesmo à margem da Lei 
Fundamental. 
Por outras palavras, a reformulação do paradigma e legalidade 
revolucionários, e com ela a refundação do Estado, marca o total 
esgotamento do modelo de partido-único-Estado e a emergência de um 
modelo de Estado centrado nas diferentes estruturas sociais, autónomas e 
independentes do poder político e outras instituições sociais, políticas e 
religiosas.  
A despolitização e despartidarização do Estado e outras entidades públicas 
e privadas (vide o n.º 3, artigo 45.º, CRGB1184) tiveram como reflexos 
positivos, para o que nos interessa, no princípio da liberdade sindical, 
                                                                                                                                               
Vide A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 107 e ss. 
Sobretudo em refutação das críticas à administração concertada, a propósito dos aspectos aqui 
considerados.    
1183 No passado na Europa e Estados Unidos de América, a reacção contrária à teoria keynesiana 
manifestou-se através de nomes como Milton Friedman, James Buchanan, Robert Nozick ou Frederich 
Hayek.   
1184 Neste preceito está consagrada a autonomia e independência plena das associações sindicais face ao 
Estado, ao patronato, às confissões religiosas, aos partidos políticos e às associações políticas. Nele reside 
o essencial do princípio da independência (relativamente ao Estado e ao patronato), da laicidade, 
apartidarização e da despolitização dessas associações.   
Para uma abordagem das questões em torno das diferentes estruturas de representação dos trabalhadores 
que integram a negociação colectiva vide, nomeadamente, PAUL-HENRI ANTONMATTEI, “L’accord 
de groupe”, in Droit Social, n.º 1, Janvier 2008, pp 57-59; HENRI-JOSÉ LEGRAND, “Accords collectifs 
de groupe et d’unité économique et social: une clarification inachevée”, in Droit Social, n,º 1, Janvier 
2008, pp 60-65; ANTOINE MAZEAUD, “Accords collectifs et restructurations”, in Droit Social, n.º 1, 
Janvier 2008, pp 66-71. 
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englobando a liberdade da constituição, organização e auto-regulação, bem 
como da protecção dos seus representes contra quaisquer limitações do 
exercício das suas funções (n.º 4, idem, idem).  
Tudo isso se desenvolveu numa sociedade estruturalmente marcada pela 
aversão a classes sociais1185 e, consequentemente, de lutas pelo poder, em 
termos clássicos, o que permite dizer que na Guiné-Bissau não se encontra 
tradicionalmente enraizado um modelo contratual assente em negociação 
entre as grupos, que desembocaria na democracia parlamentar e 
representatividade popular1186. Estas ideias florescentes, entre nós, 
representam um novo paradigma imposto pelas organizações financeiras 
internacionais, que reclamam uma presença qualitativa do Estado em 
contraste com a quantidade das necessidades sociais, que reclama 
satisfação. 
  
De tudo quanto precede deste resumo pode concluir-se que o diálogo 
concertado, entre nós, tem a sua origem histórica na sociedade tradicional e 
reforça-se com o processo de democratização política da sociedade e da 
economia nacional, iniciado desde os anos oitenta do século passado. O seu 
apogeu coincide com o processo que conduziu a uma sociedade plural e 
democrática1187.  
Em suma, com alguma linearidade podemos dizer que, as nossas 
experiências passadas (onde se incluem a época colonial e o período a 
seguir a independência política até à constitucionalização do 
multipartidarismo e democracia multipartidária), os paradigmas e as 
legalidades coloniais e revolucionários desconhecem, na sua organização 
intrínseca, um instrumento que tornou possível um diálogo entre o 
colonizador/europeu e colonizado/africano, entre o partido-Estado e a 
sociedade, ou entre o público e o privado, respectivamente, com todas as 
consequências. 

                                                 
1185 Podíamos dizer com HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, p 60, que “(…), a tendência inata destas sociedades consiste em evitar que se forme, no seu seio, 
uma classe social dotada de poder económico superior ao das outras, …”. Sugere isso um tipo de 
sociedade não tradicional, mas moderna que se identifica com o “«individualisme économique»”. Vide 
GEORGES BALANDIER, Structures sociales traditionnelles et changements économiques, pp 7-8.  
1186 Este seria o ponto de contacto entre a democracia e a economia concertada. Sobre o assunto, vide, 
para mais desenvolvimentos, A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de 
concertação social”, pp 107 e ss. 
1187 Coincide com o período referenciado por RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 137-138, que o 
autor descreve nestes termos: “O único modo de arbitragem que corresponde à lógica dos sistemas é 
aquele que no qual o debate democrático permite que as diferentes concepções da utilidade social se 
defrontem, que o conjunto da colectividade arbitre e que a alternância democrática ofereça 
periodicamente a cada uma das suas componentes a oportunidade de fazer prevalecer o seu ponto de vista 
no exercício do poder. É a democracia que permanece conforme à «natureza» das coisas, e o 
reducionismo mercantil que a agride.”  
Acrescentaríamos que tal arbitrariedade não é forçosamente identificadora de lutas de interesses visando 
o poder no que tange à sua acção, mas, inclui a faceta participativa da sua manifestação – mormente a 
regulação e graduação dos interesses e/ou influência desses processos.   
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Em concreto, no país, essa fase da nossa história económica conheceu 
várias nuances e sucumbiu perante os propósitos de uma economia privada 
que privilegia a actuação privada e os mecanismos de mercado na procura 
do bem-estar social, tal como defendem estes arautos de uma viragem na 
história económica das Nações, por via da limitação do Estado, o 
neoliberalismo.  
A renovação do seu papel na economia e na política está ancorada na ideia 
da redução da sua actuação unilateral, tornando-a mais flexível: na gestão 
da economia (a partir das empresas públicas, da promoção do investimento 
estrangeiro, da contenção das despesas públicas, com maiores incidências 
nos níveis baixos de salários, do licenciamento do pessoal excedentário?, 
da procura de garantir competitividade, do engajamento com a 
globalização, entre outros) e da política (com a abertura política a outras 
sensibilidades partidárias, liberdade de expressão, liberdade sindical e 
direito de reunião e de manifestação, como configurados na nossa ordem 
jurídico-constitucional e legal).   
Ou seja estávamos numa fase de incertezas e de prudência nas opções e nas 
decisões. A manutenção de uma linha política de decisão autoritária e 
unilateral era assaz comprometedora dos esforços que estavam a ser 
empreendidos. A dinâmica social apontava noutra direcção: abertura dos 
centros de decisão e consequente reforma de uma máquina inquinada de 
tanta falência de produção a todos os níveis. Não se tratava unicamente da 
economia. O problema estendia-se a todos os sectores da vida social e 
escondia uma realidade que aparentava ausência de conflitualidade social.  
 
Após a abordagem histórica dos principais contornos da concertação social, 
dedica-se atenção ao aspecto constitucional e legal para uma compreensão 
do seu regime jurídico, sem embargo de considerações paralelas que nos dá 
o alcance prático deste processo. Esta análise é extensiva ao plano 
internacional, onde se formam as convenções internacionais, com muita 
importância e significado em sede do sistema de protecção dos direitos dos 
trabalhadores.  
 
O processo de maturação social (no sentido da substituição das estruturas 
sociais tradicionais e da superação das coloniais e revolucionárias) 
conduziu à institucionalização, em conjunto, de esferas social, económica e 
política. Neste processo a criação de bases normativas, constituídas por um 
conjunto de referências sociais, e de estruturas políticas e instituições 
adequadas ao funcionamento do modelo contratual em vigor, devem 
constituir uma prioridade. 
Este mesmo processo conduziu a transição de um paradigma de catadura 
para um paradigma de cotejo, que libertasse a sociedade e a economia do 
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paternalismo do Estado, o maior empregador, uma versão de um retrato 
típico das sociedades tradicionais1188. Nesta linha, com efeito, o poder 
político abre espaço de intervenção à sociedade em geral, através de grupos 
de interesses organizados em associações patronais e organizações de 
trabalhadores, estas últimas multiplicaram-se num par de anos, mediante 
fórmulas originais ou cisões de sindicatos, que se agrupam em federações e 
confederações.  
A estratégia do poder político, com certeza, era de libertar a sociedade e a 
economia de um peso desmedido da sua intervenção. E, por isso, a tomada 
de consciência de que o regime económico que permitia a sua intervenção 
na economia, não se afigurava um seu exclusivo. Noutras palavras estava 
em causa a (completa) alteração do comportamento económico e político 
do poder. Assim, a concertação social é considerada um processo que 
congrega o poder público1189 e os poderes económicos e sociais 
(empregadores e trabalhadores). Ou seja ela surge como necessidade de se 
conferir aos cidadãos em geral uma maior participação, através de uma 
organização. Uma dessas organizações congrega os representantes de um 
dos estratos sociais e económicos. São as associações sócio-profissionais 
que manifestam os interesses de grupos específicos de camadas 
trabalhadoras. Nesta linha o disposto no artigo 45.º, n.º 1, CRGB, em 
matéria da “liberdade sindical como forma de promover a unidade, 
defender os seus direitos e proteger os seus interesses”, sem embargo da 
sua materialização não se limitar a um espaço composto por pares. Ela 
funda-se no facto de os problemas estruturais da economia influenciarem o 
comportamento dos parceiros sociais. 
O âmago constitucional da concertação social encontra-se de forma 
indirecta neste artigo 45.º densificado com normas atribuídoras de direitos 
aos trabalhadores, como são as do artigo 46.º e 47.º e 18.º CRGB, que 
permitem surpreender alguns dos seus conteúdos, respectivamente na 
ordem interna e internacional.  
Nestes termos, o diálogo ou concertação social tendencialmente identifica-
se quase exclusivamente com a luta pelos direitos sociais dos trabalhadores 

                                                 
1188 Diga-se de passagem que as culturas e os seus valores permitem distinguir as diferentes experiências 
de concertação social. ANTÓNIO DAMASCENO CORREIA, A concertação social em Portugal, pp 19-
20, aponta as culturas anglo-saxónica, a germânica, a latina e a tradicional, uma aproximação às 
tradicionais famílias de direito. 
1189 Uma instância de regulação social na ordem interna. Enquanto tal deve integrar a negociação 
colectiva. Esta verdade, progressivamente, tem vindo a ser posta em causa pelo processo de 
mundialização das economias, que pretende o predomínio do aspecto económico sobre o social. Assim, a 
preferência pela negociação directa por parte das entidades patronais com as organizações representativa 
dos trabalhadores. Estas partes encontram-se numa posição desigual: aqueles oferecem os postos de 
trabalho; estes, sem alternativas, são forçados a contratarem, sob receio de desemprego (em massa). Isso 
enfraquece o aspecto social e dificulta a acção colectiva. A posição do poder estadual equilibra as 
relações contratuais. Pelo contrário, corre-se o risco de privatizar a regulação social.  
Sobre o assunto vide para mais desenvolvimentos BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations 
sociales à l’ère de la mondialisation” p 81-82.   
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(na linha do estabelecido no artigo 45.º, n.º 1, CRGB), rectius sensu 
monitorização das despesas sociais. Essa identificação não se confunde 
com as novas tendências de transformação da solidariedade entre os 
trabalhadores num assunto de domínio meramente privado, em ordem a sua 
inclusão social1190.  
Destes parâmetros resulta que a liberdade de promoção, defesa e protecção 
dos direitos dos trabalhadores está ínsita a liberdade sindical consagrada 
constitucionalmente [cfr. a al. a), n.º 2, artigo 45.º CRGB]. Tal liberdade 
está na origem da proliferação dos sindicatos, com todas as consequências 
no domínio das estratégias políticas e da capacidade de negociação e de 
influência do centro de decisões políticas e económicas1191. Esta influência 
                                                 
1190 Recordando a origem das conflitualidades sociais, podemos dizer que as teses (neo-)liberais, no 
extremo, propõem a assunção pelos trabalhadores dos encargos com a sua própria protecção social e a 
consequente supressão da quotização da entidade patronal. Vide neste sentido HENRI STERDYNIAK, 
«Mieux financier la Sécurité Sociale?, pp 792-799.  
A supressão e/ou substituição da comparticipação da entidade patronal, segundo a proposta do mesmo 
autor, justifica-se pela razão de “représentent un impôt sur les entreprises dont la base pourrait être 
redéfinie. Dans cette optique, le choix d’une base plus large (la valeur ajoutée) permettrait une diminution 
du coût du travail et une baisse du rapport «coût du travail/coût du capital.” E continua : «Il entraînerait 
des transferts importants au détriment des entreprises capitalistiques et en faveur des entreprises de main-
d’œuvre». Ainda pode ser substituída «par un prélèvement sur les ménages» ou ainda na circunstância de 
permitir «que les salaires bruts soient augmentés du montant actuel des cotisations employeurs, avant que 
celles-ci ne sont supprimées. La mesure serait alors neutre du point du vue des entreprises et du coût du 
travail.» (p 793).  
É a proposta da responsabilização do factor força de trabalho e desresponsabilização dos beneficiários da 
mesma, numa clara alusão à função de coordenação atribuída aos mecanismos de mercado. 
Diferentemente a procura de uma maior protecção defendida pelos trabalhadores. A ampliação da 
responsabilidade patronal – “detentor” dos meios de produção, incluindo o capital – no financiamento dos 
encargos relativos à manutenção e melhoria da capacidade do factor produtivo trabalho sintetiza as ideias 
que presidem a luta pelo reforço das instituições não mercantilistas nesse domínio.   
Estas duas posições divergentes, entre nós, não são indiferentes a um tipo de Estado inicialmente 
centralizado que, por sinal, é o maior empregador, para além da sua posição de (aparente) neutralidade, 
enquanto árbitro-mediador de uma permanente disputa que tem como principal objectivo a conciliação de 
interesses próprios e específicos de grupos sociais, compreendendo as forças de trabalho e o capital.   
No dizer de JEAN-JACQUES DUPEYROUX (Droit de la Sécurité Sociale, p 109), sintetizam uma 
equação que pode ser encontrada na seguinte relação: “fiscalization=étatisation=privatisation”, que não 
pode ser compreendida longe do contexto de um Estado que deve reforçar a sua dimensão solidária, se 
pretender abandonar (tal como propõe alguns parceiros sociais e muitos políticos), o mínimo de 
protecção social aos cidadãos, em proveito dos privados. 
1191 Dando conta de uma excessiva proliferação das representações dos trabalhadores, que “(…) 
l’évidence la banalisation du «groupe» comme modèle d’organisation juridique des entreprises… Les 
raisons qui conduisent les chefs d’entreprises à adopter aussi massivement ce modèle d’organisations sont 
connues. À mesure que le capital se concentre et que la taille des organisations augmente, on considère 
leur morcellement comme un antidote au risque de les voir s’alourdir et perdre une réactivité d’autant 
plus nécessaire que la concurrence s’aiguise”, conforme HENRI-JOSÉ LEGRAND, “Accords collectifs 
de groupe et d’unité économique et sociale: une clarification inachevée”, p 60. 
A situação não é para menos, no país… à parte a questão da justiça social, a perda da unidade jurídica, 
poderá resultar, igualmente, na ausência de coesão interna, no egoísmo dos grupos mais organizados e no 
risco de disseminação de solidariedade das estruturas representativas dos trabalhadores. A desagregação 
dos grupos de representação dos direitos e interesses dos trabalhadores pode traduzir-se no défice 
democrático da sociedade em geral, em particular das estruturas representativas dos trabalhadores (um 
problema que se coloca em matéria da representatividade do universo dos trabalhadores) á semelhança do 
que ocorre, também, no plano político...  
Vide ainda A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 118-
123. 
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pode ser determinada pela capacidade negocial e pela relação de afinidade 
entre Governo e sindicato, sem embargo da autonomia e independência das 
organizações sindicais que, em cada momento, deve existir para não criar 
disfuncionalidades no processo de concertação social. 
 
Não obstante, a ideia de um diálogo tripartido sugere um pragmatismo1192 
ligado à necessidade de intervenção dos diferentes actores e interesses no 
processo de tomada de decisões sócio-económicas. Isso não prejudica a 
institucionalização de um fórum que tem a missão de promover o diálogo 
social, designado de Conselho de Concertação Social, criado pelo Decreto 
n.º 1/2001, de 22 de Março1193, que não decorrendo da Constituição, ela 
encontra, na prática, uma substância que expressa a necessidade de 
normalização do quadro de referência para os parceiros sociais. 
Assim, a necessidade da formalização de um órgão de promoção do 
diálogo e da concertação entre os parceiros: Governo, trabalhadores e 
empregadores (n.º 1.º), com o objectivo de assegurar a participação destes 
últimos “na definição das políticas sócio-económicas do País” (n.º 2) todos 
do artigo 1.º, cujas atribuições constam do artigo 2.º, traduzindo a natureza 
meramente consultiva deste órgão, conforme se depreende do preceituado 
neste mesmo artigo, no seu n.º 1, consubstanciando as alíneas a) e b).  
No mesmo sentido indica o artigo 7.º que estabelece as competências do 
Conselho de Concertação Social. No seu elenco as alíneas a) discussão e 
aprovação de pareceres, propostas e recomendações e al. e) discussão e 
aprovação do relatório anual de actividades, não resultam a inclusão de 
exercício de competências decisórias. Esta conclusão é reforçada pela 
disposição legal contida no artigo 2.º, n.º 31194, confirmando a competência 
meramente consultiva.    

                                                 
1192 As instabilidades político-governativas, as dificuldades económicas, financeiras e as convulsões 
sociais (muito influenciadas pelos sistemáticos atrasos de pagamentos salariais e deficientes condições de 
laboração) provocaram reacções de desconfiança e de repúdio de acções governativas. Estas 
circunstâncias determinaram a consciencialização da classe trabalhadora em geral. Delas resulta a 
reivindicação de uma posição na tomada e efectivação de decisões. 
Não correspondendo a uma instância formal, pelo menos, na sua origem, ele visa, no entanto, encontrar 
respostas às sistemáticas reivindicações e paralisações das classes trabalhadoras. Neste processo marcado 
por um certa dose de pragmatismo, o papel do movimento de opinião pública (rectius sensu, mediador ou 
árbitro constituído por homens e mulheres de boa vontade, onde se incluem quer religiosos, quer homens 
de negócios) revela uma faceta da nossa concertação social (e também política), predominantemente 
dominada pela regulação da conflitualidade do que pela racionalização da conflitualidade. São estas as 
duas perspectivas em que podem ser encaradas o fenómeno da economia concertada.  
Sobre o assunto vide EDUARDO MANUEL HINTZE DA PAZ FERREIRA, Direito da Economia, pp 
344 4 autor e bibliografia citados. 
1193 Através dele a criação de um “órgão de composição tripartida e de carácter social” que funciona 
“junto do Gabinete do Primeiro-Ministro” (n.º 1), cabendo-o “promover o diálogo e Concertação entre o 
Governo e as representações dos Trabalhadores e dos Empregadores a fim de assegurar a participação 
destes na definição das políticas sócio-económicas do País” (n.º 2) do artigo 1.º, do Decreto n.º 1/2001, de 
22 de Março, publicado em Suplemento ao BO n.º 12, da mesma data. 
1194 Reza o seguinte: “O Governo, ao legislar sobre a matéria da competência do Conselho, pode, se achar 
oportuno e conveniente, fazer consultas ou pedir informações aos parceiros sociais.”  
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De entre os membros que compõem o Conselho da Concertação Social 
(artigo 4.º) note-se a ausência de representantes do Governo local, da 
sociedade civil, da instituição previdencial e das instituições privadas de 
acção social, sobretudo aquelas realizadas no âmbito das Igrejas. Ou seja, 
este órgão de consulta governamental restringe-se unicamente ao domínio 
da actividade social e económica, desenvolvida numa lógica de 
representação centralizada, no âmbito restrito do sector público 
administrativo e empresarial.  
 
Mas antes podemos situar, ainda no plano legal, os resquícios da 
concertação social na LGT. Pensa-se que ela não se passa de uma mera 
materialização do estabelecido na legislação laboral quanto à 
regulamentação das relações laborais, de acordo com as normas gerais de 
contratação colectiva (vide artigo 164.º LGT). Este preceito legal confere 
aos trabalhadores, por via dos seus representantes, a legitimidade de 
intervir no domínio da defesa dos seus interesses. Ou seja a lei que regula 
esta matéria corporiza uma prática que estava enraizada entre os parceiros 
sociais. 
De facto, no seu artigo 165.º, n.º 1, LGT, para as questões da negociação 
colectiva, atribui-se legitimidade aos representantes dos trabalhadores e das 
associações dos empregadores, cabendo a extinta SEPCE a tarefa de 
mediação. A esta estrutura governamental cabia, ainda, a competência de 
emitir despacho de extensão das convenções colectivas, nos termos do 
artigo 18.º LGT. [No mesmo sentido o disposto no artigo 28.º, n.º 4, LEPS, 
para a tutela competente para a aprovação da Convenção entre os parceiros 
sociais relativa às garantias sociais, o sistema de financiamento e a entidade 
gestora da protecção social complementar]. Disso releva o papel das 
normas legais no surgimento do espaço colectivo de concertação social.  
Estas normas de regulação da conflitualidade laboral, devido aos seus 
ensinamentos, revelam-se, depois, de primordial importância na 
perspectiva da institucionalização da concertação social, no quadro da 
democracia multipartidária, liberdade de associação e de constituição dos 
sindicatos livres e independentes. 
 
Entre os instrumentos de direito internacional convencional que ampliam 
os direitos dos trabalhadores, em particular a sua participação colectiva 
referenciam-se a Convenção n.º 87 relativa à Liberdade sindical e à 
Protecção do direito sindical (1948)1195; Convenção n. º 122 relativa à 

                                                                                                                                               
Note-se que este preceito não obriga o executivo governamental. Confere-o a faculdade de consultar ou 
pedir informações se assim entender: um poder discricionário.  
1195 Aprovada na trigésima primeira reunião, em São Francisco, em 17 de Junho de 1948, esta Convenção 
estabelece que “”Trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de 
constituir, sem prévia autorização, organizações de sua própria escolha e, sob a única condição de 
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Política de emprego (1964)1196; Convenção n.º 148 relativa à Protecção dos 
trabalhadores contra os riscos profissionais (1977)1197; Convenção n.º 151 
relativa à Protecção do direito de sindicalização e procedimentos para 
definir as condições de emprego no serviço público (1978)1198; Convenção 
n.º 154 relativa à Promoção da negociação colectiva (1981)1199; Convenção 
n.º 175 relativa ao Trabalho a tempo parcial (1994)1200; e a Convenção n.º 
181 relativa às Agências de emprego privadas (1997)1201.  

                                                                                                                                               
observar seus estatutos, a eles se filiarem” (artigo 2.º) e essas “organizações de trabalhadores e de 
empregadores não estarão sujeitas a dissolução ou suspensão por autoridade administrativa.” (artigo 4.º).  
1196 Adoptada pela Conferência de Genebra, de 9 de Julho de 1964, na sua 48ª reunião, visando “estimular 
o crescimento e desenvolvimento económico, elevar os níveis de vida, corresponder às necessidades de 
mão-de-obra e resolver o problema do desemprego e do subemprego, cada Membro deverá declarar e 
aplicar, como objectivo essencial, uma política activa com vista a promover o emprego, produtivo e 
livremente escolhido” (artigo 1.º). 
Esta Convenção foi ratificada, para adesão, pelo Conselho de Estado, pela Resolução n.º 5/1994, de 3 de 
Maio, publicada em Suplemento ao BO n.º 18, da mesma data.   
1197 Ratificada, para adesão, pela Resolução n.º 6/1994, de 3 de Maio, do Conselho de Estado. O acto de 
ratificação foi publicado em Suplemento ao BO n.º 18, da mesma data. 
1198 Adoptada na 64 sessão, em Genebra, em 27 de Junho de 1978. Esta “Convenção aplica-se a todas as 
pessoas empregadoras pelas autoridades públicas, na medida em que lhes não sejam aplicáveis 
disposições mais favoráveis de outras convenções internacionais de trabalho” (artigo 1.º). Trata-se de uma 
extensão aos “trabalhadores da função pública de.., uma protecção adequada contra todos os actos de 
discriminação que acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho” (artigo 4.º).   
1199 Aprovada na sexagésima sétima reunião, Genebra, 19 de Junho de 1981. A Convenção sobre o 
incentivo à negociação colectiva é aplicável “a todos os ramos de actividade económica” (artigo 1.º) e 
define a “negociação colectiva” como aquele que “corresponde todas as negociações que tenham lugar 
entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias 
organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com o fim 
de: fixar as condições de trabalho e de emprego; ou regular as relações entre empregadores e 
trabalhadores; ou regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias 
organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objectivos de uma só vez” (artigo 2.º).  
1200A indispensabilidade de um instrumento de direito internacional convencional e a sua importância na 
actividade económica determinaram a adopção desta Convenção, na 81.ª reunião, em Genebra, 24 de 
Junho de 1994. No seu artigo 1.º considera ““trabalhador a tempo parcial”… um trabalhador assalariado 
cuja duração normal do trabalho é inferior à dos trabalhadores a tempo completo e que se encontram 
numa situação comprovável” [al. a)]. Contudo, um Estado membro tem a faculdade de “excluir total ou 
parcialmente do seu âmbito determinadas categorias de trabalhadores ou de estabelecimentos quando a 
sua aplicação aos mesmos suscitar problemas particulares de importância considerável” (conforme o n.º 
1), devendo “nos seus relatórios sobre a aplicação da Convenção apresentados ao abrigo do artigo 22.º da 
Convenção da Organização Internacional do Trabalho, indicar qualquer categoria particular de 
trabalhadores ou de estabelecimentos assim excluída e as razões pelas quais essa exclusão foi ou continua 
a ser considerada necessária” (n.º 2) do mesmo artigo 3.º.   
Pelo artigo 4.º os Estados membros comprometem-se a tomar “medida a fim de que os trabalhadores a 
tempo parcial recebam a mesma protecção que a concedida aos trabalhadores a tempo completo que se 
encontrem numa situação comparável no que respeita : 
Ao direito de organização, ao direito de negociação colectiva e ao de agir na qualidade de representantes 
de trabalhadores; 
À segurança e à saúde no trabalho; 
À discriminação no emprego e na profissão.”  
Igualmente a garantia de “os trabalhadores a tempo parcial não recebam, apenas pelo facto de trabalharem 
a tempo parcial, um salário de base que, calculado proporcionalmente com base na hora, no rendimento 
ou à peça, seja inferior ao salário de base, calculado segundo o mesmo método, dos trabalhadores a tempo 
completo que se encontrem numa situação comparável” (como dispõe o artigo 5.º) 
1201 Adoptada na 85.ª sessão realizada em Genebra, no dia 3 de Junho de 1997. Este instrumento de direito 
internacional aplica-se a pessoas singulares ou colectivas, independentes das autoridades públicas, que 
actuam no mercado de trabalho (artigo 1.º).  
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Como bem se pode apreender as envolvências da concertação social 
estendem-se sobre as áreas compreendidas quer pelo social quer pelo 
económico. Em todas elas proliferam os debates à procura de melhores 
soluções. Estes debates resultam da abertura da sociedade em geral, onde se 
incluem, de modo particular, as unidades de produção onde se coordenam 
os factores de produção. A sociedade em geral e as unidades empresariais 
em particular funcionam, respectivamente, como sistema e subsistema, com 
os seus níveis de participação na formação de decisões. Significa isso que 
elas em conjunto ampliam as possibilidades de sucesso e de paz social.  
 
Nas nossas sociedades conjugam-se dois sistemas autónomos: o social e o 
institucional, não obstante a interdependência que os mantém como 
elementos integrantes do único sistema social. A autonomia é requerida 
para a resolução dos conflitos sociais e a integração ajuda a resolver os 
problemas das disfuncionalidades do sistema democrático1202.  
A autonomia e a interdependência1203 dos sistemas sociais (instituições, 
grupos sociais, associações e organizações sociais e profissionais) revelam 
a necessidade da criação de um fórum de concertação económica e social, 
para facilitar o processo da regulação dos diferentes interesses. Assim 
como a pluralidade destes sistemas sociais requer a organização e 
representação dos interesses nesse mesmo fórum. Estas fórmulas servem 
para orientar as preferências colectivas e balizar a esfera de actuação do 
Estado1204. 
A configuração da sociedade tem subjacente um determinado modelo 
contratual, que deve ser capaz de garantir a representação dos diferentes 
sistemas sociais. Através dele são concebidas as formas de organização, 
estruturação e representação dos mesmos interesses, mediante a criação de 

                                                 
1202 No entender de JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 24, a 
ausência destes elementos (a integração e a interdependência), a nível dos sistemas social e institucional, 
pode “acentuar alguns dos factores de disfuncionalidades do sistema democrático.” 
Na mesma linha ANTÓNIO LEAL DA COSTA LOBO, “Os Estados africanos e o sistema de partido 
único”, pp 80-84, ensina que “O sistema democrático característico dos países ocidentais pressupõe 
efectivamente um conjunto de condições sem as quais não pode funcionar, condições essas que duma 
maneira geral existiam na Europa ou que, com o decorrer dos anos, se foram formando a pouco e 
pouco… Um dos requisitos fundamentais para o funcionamento do sistema democrático é a existência de 
um mínimo de unidade no território considerado… Assim, nada tem de estranho que os países que vieram 
a formar-se, que dum modo geral coincidiram com divisões territoriais talhadas pela Administração 
colonial, não tivessem aquele mínimo de unidade indispensável à construção de uma unidade política…. 
Outro importante obstáculo à adopção das instituições democráticas consiste no atraso em que por 
enquanto se encontram as populações em causa… é indispensável que o corpo eleitoral dispunha daquele 
mínimo de preparação que permita tornar aquela escolha numa determinação consciente. Não é preciso 
que todos sejam capazes de governar, mas é necessário que cada um saiba como deseja ser governado… 
um terceiro motivo … é a falta de homens e de dinheiro…” 
1203 Conforme JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, pp 24-25, é 
possível falar, do ponto de vista da transformação das relações sociais, desta matéria em duas abordagens 
da integração: “a integração sistémica, ao nível da esfera política institucional e a integração social, ao 
nível dos grupos e estratos sociais.” 
1204 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 18. 
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um conjunto de normas comuns. Por este modelo são definidos, 
igualmente, os objectivos e as modalidades visados com a regulação das 
relações sociais1205.  
A institucionalização de um quadro normativo, contudo, não garante por si 
só os resultados pretendidos pelos parceiros sociais. Estes dependem, entre 
outros, da eficácia das instituições, do pragmatismo e das acções do Estado, 
em virtude das expectativas dos indivíduos e instituições em relação à 
estrutura do poder político em matéria da integração social e do reforço da 
cidadania e dos direitos conexos, para além da concretização da igualdade 
de tratamentos entre os indivíduos1206 e grupos1207.   
 
A economia concertada tem a vantagem de reduzir as incertezas sociais e o 
agravamento de riscos sociais, num país sistematicamente sacudido por 
conflitualidades políticas e militares. Desde logo, ela contribui para 
pacificar a sociedade e as classes sociais que a integra. Nisso reside a ideia 
da redução da conflitualidade1208 entre os parceiros sociais. Numa palavra, 
pela economia concertada, compatibilizam-se as regras da economia de 
mercado com as regras da política e, simultaneamente, corrige-se as 
disfuncionalidades do mercado, no concernente à redistribuição dos 
rendimentos, sem embargo das suas consequências, os receios, mormente, 
o aumento da carga fiscal e das obrigações sociais, de um lado; a excessiva 
presença do Estado, em virtude da regulamentação das situações sociais e 
económicas, de outro.  
Para evitar que tal aconteça, não raras vezes, a solução passa pela 
desregulamentação e a atribuição de uma nova função ao Estado, que 
consiste na catalisação e orientação das sinergias da sociedade, 
representada pelas suas diferentes sensibilidades sociais e económicas.    
A concertação social, no plano das instituições ou parceiros sociais, visa a 
integração dos poderes sociais, económicos e políticos no sistema 

                                                 
1205 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 19 afirma quanto a 
estes aspectos que “são situações que vão sendo incorporadas porque resultam, de certa forma, de 
exigências e valores, práticas sociais e necessidades eleitorais, embora sendo igualmente consequência do 
funcionamento político, ou seja, dos equilíbrios de poder entre os diferentes sistemas sociais e das 
negociações sobre ganhos e perdas recíprocas relativamente aos objectivos comuns que organizam a 
sociedade.” 
1206 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 19. Vide na mesma 
direcção A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 107 e 
ss. 
1207 JEAN-FRANÇOIS RENUCI, «Dialogue social et négociation collective à l’échelle communautaire», 
p 56. Vide no sentido da sua problematização A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às 
formas de concertação social”, pp 109 e ss. 
1208 Realçando a face puramente humana das disputas e receando os riscos de uma não conflitualidade 
equivalente ao unanimismo, RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 137, disserta: “É normal que se 
confrontem e se defrontem os pontos de vista divergentes dos grupos humanos que compõem a sociedade. 
É o unanimismo que constitui a verdadeira perversão; por toda a parte onde ele se instala – Alemanha 
nazi ou URSS estalinista – reina a opressão.”  
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social1209. Esta integração reflecte-se nas matérias da concepção e 
participação na tomada das decisões, na arbitragem de interesses e uma 
maior legitimação do poder político, conforme JUAN 
MOZZICAFREDDO1210. O mesmo autor, na mesma linha de raciocínio, 
entende que existem dois planos ou níveis de legitimidade, correspondendo 
a outras tantas formas de legitimação: a funcional e a processual1211, que se 
interagem reciprocamente. Porém, uma das críticas de tal visão releva do 
eventual desvio, no sentido do ressurgimento de um novo corporativismo, 
um privilégio de grupos sociais, tal como faz o próprio JUAN 
MOZZICAFREDDO, quando afirma “(...), ele tende a favorecer... o 
carácter neocorporativista das orientações colectivas das políticas 
públicas.”1212  
 
Em resumo conclui-se que os processos e mecanismos de decisão sócio-
económica assemelham-se as orientações colectivas resultantes de 
processos cíclicos de consulta popular, sintetizadas nas eleições periódicas, 
uma vez que definem e determinam também as preferências colectivas. 
Sem embargo de estas últimas uma vez manifestadas, de acordo com as 
normas constitucionais, não facilmente alteradas, em virtude das 
implicações ao nível das expectativas dos cidadãos. 
A negociação colectiva, em suma, deve ser entendida como um mecanismo 
de definição e tomada de decisões quanto às relações sociais ou as suas 
alterações: a convenção colectiva1213. Neste processo torna-se determinante 

                                                 
1209 Na sua contribuição em relação ao (melhor) modelo da sociedade e da economia, JEAN-PAUL 
FITOUSSI, A democracia e o mercado, p 72, realça o particular papel das instituições na moderação das 
relações sociais, ao afirmar que: “A arquitectura institucional de um país – e incluímos nessa arquitectura 
o modo de regulação macroeconómica – resulta de uma troca social, no termo da qual são efectuadas 
arbitragens e encontramos compromissos.” 
Reflectindo sobre a necessidade de um bom funcionamento das instituições, sobretudo nas democracias, 
RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 137, sustenta : “O bom funcionamento de um sistema pressupõe 
que todos os níveis participam na definição da finalidade comum e no controlo do bom funcionamento do 
conjunto.” E acrescenta: “Como ninguém pode provar a superioridade do seu sistema de referência e 
como temos de viver uns com os outros, é necessário que cada um aceite a diferença do outro. O que em 
nada altera a força das paixões nem o ardor das convicções. Pluralidade das lógicas em presença, 
impossibilidade de reduzir o sistema a uma delas, necessidade de as considerar todas na sua diversidade, 
temos de facto aí os fundamentos do pluralismo e da democracia.” 
1210 Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 21. Também RAYMOND BARRE, Economie 
Politique 2, p 96. 
1211 Estes conceitos, próprios da teoria as escolhas públicas, integram o modelo de Estado-Providência 
quanto ao reconhecimento político e social podem ser traduzidos nos seguintes: a legitimidade funcional 
respeita ao processo de concertação social e a legitimidade processual identifica-se com os procedimentos 
na tomada das decisões colectivas nas sociedades democráticas. Vide sobre o assunto JUAN 
MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 25, 31. Também EUGÉNIO 
MOREIRA, A repartição dos recursos públicos…, pp 481-498.  
1212 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, 22. Também ANTÓNIO 
DAMASCENO CORREIA, A concertação social em Portugal, pp 95-105, autor que critica esta posição 
pelo menos quanto à denominação e caracterização. 
1213 Sobre o assunto vide ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, Direito do Trabalho, pp 723 e ss.  
No entender de RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, p 96: “La convention collective est un 
accord conclu sur les conditions de travail et le niveau des salaires entre un syndicat ouvrier et un 
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o poder negocial dos parceiros sociais1214, sem embargo da sua 
consideração como um dos factores de disfuncionalidades da própria 
democracia, com incidência na perda da eficácia quanto às alterações 
sociais, reflectindo-se na exclusão social e política dos que não possuem 
poder reivindicativo capaz de mobilizar ou propor alterações do “status 
quo”1215.    
Daí que estamos com JUAN MOZZICAFREDDO1216 quando afirma: 
“Assinala-se igualmente que mesmo ao nível do processo de negociação-
contratação pode observar-se um outro aspecto de disfuncionalidade, 
particularmente no facto de este processo beneficiar, sobretudo, os grupos 
sociais e os interesses que, pelo seu peso na economia, nas suas relações 
políticas e capacidade de mobilização, ou ainda pelo significado eleitoral, 
são capazes de impor uma determinada estratégia de redistribuição social 
ou intersectorial dos recursos materiais.”   
 
No país, o debate do modelo intervencionista do Estado guineense é um 
assunto que alheado da agenda dos políticos. E, em termos meramente 
académicos muito pouco (ou quase nada) se fez nesta área. Sem embargo 
de alguns esboços tentados, como são os casos do estudo prospectivo 
denominado “Guiné-Bissau 2025 – Djitu ten”1217 e do Documento de 
Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, DENARP. Estes documentos 
convergem na questão principal, que se resume na procura de um modelo 
de sociedade e da economia que permita atingir um crescimento económico 
sustentável e aumenta a riqueza – logo, em consequência, o aumento do 
acesso a bens e serviços essenciais às populações –, contando com uma 

                                                                                                                                               
employeur ou un groupe d’employeurs : elle constitue la charte des rapports collectifs sans une entreprise, 
une industrie ou une profession.” 
1214 Trata-se de uma abordagem conjunta do tema da Segurança Social com a economia concertada que 
privilegia a existência de fórum de concertação entre o Estado e os parceiros sociais, contemplando o 
poder reivindicativo e a capacidade negocial de cada um dos parceiros. Estes podem, eventualmente, 
disfuncionalizar ou criar efeitos perversos no concernente às alterações sociais, por via de benefícios.  
A força contratual dos sindicatos tem incidido essencialmente na reclamação salarial (por ser muito baixa 
ou pelo atraso com que é efectuado). Não se questiona a sua legitimidade. O problema situa-se a nível da 
sua consequência. A competição entre os sindicatos pode conduzir a anarquia salarial. Esta constatação 
deve-se a Lord Beveridge, apud RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, p 123: “La danger 
d’inflation ne provient pas tant de l’action concertée des syndicats que ce de que Lord Beveridge a appelé 
des «négociations compétitives par secteurs», dont le résultat et une anarchie des salaires.” E continua o 
autor: ”Aussi Lord Beveridge recommandait-il, dans son célèbre ouvrage sur le plein emploi, une 
«politique des salaires unifiée», caractérisée d’une part par la coordination des revendications syndicales 
à l’échelle nationale, d’autre part par la prise en considération de la situation économique générale : c’est 
à ce double titre que la politique unifiée des salaires est une politique «nationale» des salaires.”    
1215 Tal como conclui JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 26. 
Também A. MOREIRA BARBOSA DE MELO, “Introdução às formas de concertação social”, pp 118-
119. 
1216 Estado-Providência e a cidadania em Portugal, 25. 
1217 Traduzida para português existem alternativas. Trata-se de uma análise denominada Estudos 
nacionais prospectivos a longo prazo, coordenados pelo Dr. Faustino Imbali, que entretanto viria a 
desempenhar as funções de Primeiro Ministro, no governo de PRS, publicado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas, INEP, 1996.  
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ampla margem de participação de todos os cidadãos na concepção, tomada 
e materialização das decisões1218.   
Não se questiona as suas bases e premissas… Contudo, o sistema social 
guineense, lido na perspectiva da conflitualidade e na perspectiva da 
integração, ficaria incompleto sem a componente da relação entre as 
instituições sociais e os grupos sociais (incluindo aqueles que não 
representam uma qualquer legitimidade democrática), marcado por dois 
objectivos primordiais: a tomada de decisões e a produção e distribuição de 
bens e serviços.  
Neste tocante, a análise do sistema político, como uma dinâmica de 
integração e de alterações do “status quo”, evidencia um processo que 
compreende diferentes actores sociais, dentro de duas lógicas, a democracia 
e o mercado, que co-existem e condicionam-se mutuamente e em última 
instância, também a própria regulação social do Estado, sem prejuízo de 
formas de exercício do poder a latere dos princípios e regras 
constitucionais.      
A evolução do tipo do Estado e da sua estrutura política (do partido-Estado 
de orientação marxista-leninista até à configuração do Estado social ou da 
democracia económica e social) exprime respostas às preocupações da 
sociedade, dentro de uma estrutura simples ou complexa do poder político 
concebida para satisfazer todas as aspirações sufragadas pelos 
representantes dos cidadãos.   
Em particular, o Estado de democracia económica e social1219, deste ponto 
de vista, é concebido como uma forma de modernização da sociedade e 
crescente expansão da esfera privada e mobilização do sector privado numa 

                                                 
1218 Entre nós, a construção do Estado de Direito e a institucionalização de mecanismos democráticos e 
direitos constitucionais são muito recentes, remontando o início da década de noventa do último século. 
Com este processo pretendeu-se a modernização do Estado, da Administração Pública e o reforço da 
capacidade de intervenção e participação dos agentes privados e da sociedade civil. Como se disse supra o 
partido-Estado, protótipo do centralismo democrático, e o seu papel central na esfera social e económica, 
foi recentemente mitigado com o processo de liberalização económica e privatizações e o processo de 
democratização política, marcas de transformações do Estado como agente de desenvolvimento.  
1219 Também designado de «Estado social» e que se traduz essencialmente na responsabilidade pública 
pela promoção do desenvolvimento económico, social e cultural, na protecção dos direitos dos 
trabalhadores, na satisfação de níveis básicos de prestações sociais para todos, e na correcção das 
desigualdades sociais”, segundo GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Artigos 1.º a 107.º, Vol. I, pp 204, 210; JORGE MIRANDA e RUI 
MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa, Tomo I, pp 60 e ss, especialmente p 64. CASALTA 
NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos…, pp 573 e ss. 
Vide também DANIEL BESSA, “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril…”, pp 325-350. 
Este autor diz que “Sociais são os Estados que se envolvem em realidade como as da educação, saúde, 
habitação, segurança social, mínimos de existência e bem-estar, garantia de emprego, protecção contra 
as incidências de flutuações económicas conjunturais ou de cataclismos naturais, norteados pela 
preocupação de garantir o acesso generalizado a estes bens e a sua distribuição mais igualitária” (pp 
325-326). (Itálicos no original).  
Vide ainda JORGE REIS NIOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, pp 221 e ss. 
Neste conceito temos presente a actuação pública no sentido da produção de bens e serviços essenciais à 
colectividade e sua distribuição aos cidadãos, garantindo-os, igualmente, protecção naquelas situações 
onde as respostas individuais não são as melhores e mais adequadas. 
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parceria com o sector público. Uma eventual conflitualidade entre estas 
duas lógicas de actuação deve ser resolvida em sede da 
regulação/concertação social, privilegiando a articulação das lutas sociais 
com o exercício do poder de tomada de decisão. Certas são, porém, nesta 
articulação, as probabilidades de distorções e disfunções entre: 
 

- o papel do cidadão que reivindica a expansão dos seus direitos de 
cidadania e o de contribuinte que reclama uma menor pressão fiscal; 
- as disfunções da equação Estado/mercado, em virtude do 
requerimento da maior pressão fiscal sobre os particulares e 
empresas para fazer face às necessidades de garantir mais gastos 
públicos em bens e serviços sociais; 
- o domínio dos critérios políticos (e também raciais e militares) na 
redistribuição dos recursos e a intensificação da pressão fiscal faz do 
Estado uma estrutura política mais central, com o perigo de ser 
privatizado em proveito de uma determinada classe, sobretudo a 
política e/ou a castrense, um estado patrimonial, em suma. 

 
Nas sociedades modernas a conflitualidade redistributiva opõe os parceiros 
sociais, constituídos por representantes do governo, dos sindicatos de 
trabalhadores e das associações de empregadores. Estes são os únicos 
actores sociais admitidos na concertação social e manifestam a legitimidade 
que deriva de um processo formal intrínseco a cada uma deles, conforme as 
suas normas fundantes.  
À esta luz, presentemente, uma das grandes preocupações reside no 
questionamento de duas legitimidades, a política institucional, que depende 
do funcionamento do Estado, da sociedade e da democracia, e a castrense, 
que procura ganhos pelo seu contributo inegável no passado recente da luta 
de libertação nacional. Esta última, no concernente ao poder ou centro de 
decisão, não se enquadra nem na legitimação funcional, nem na 
legitimação processual1220.  
Numa democracia a configuração do modelo político institucional está 
dependente do processo de funcionamento das instituições políticas e 
sociais. Ela não depende da classe castrense, não obstante o poder efectivo 
e seu exercício, ainda que fora do quadro legal superiormente traçado. Não 
se questiona o poder reivindicativo da classe castrense, mas sim a forma da 
sua manifestação e as suas consequências sobre as relações sociais, como 
tivemos oportunidade de assistir recentemente1221.  

                                                 
1220 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 31. Estas duas formas 
de legitimidade não compadecem com qualquer processo anti-democrático, não previsto em nenhum 
documento formal.   
1221 As reivindicações sejam de que natureza for visam influenciar ou condicionar a política pública nas 
suas escolhas, em ordem a melhoria de condições de vida cidadãos guineenses em geral. Por este lado, 
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A convivência social, pela sua natureza, exige a concepção e adopção de 
estratégias políticas tidas como orientações da colectividade. Dependendo 
do modelo do Estado em concreto, esta tarefa pode ser concentrada numa 
única entidade, o Estado, ou melhor o poder político estadual, ou partilhada 
com outras manifestações do poder da sociedade e da economia, 
respectivamente as associações sindicais e associações de empregadores.  
No caso particular da Guiné-Bissau, este processo traduz uma evolução do 
poder político e da sociedade, por duas razões: a desadequação do anterior 
modelo de Estado e das suas próprias funções e a integração social, como 
consequência da sua reforma, na medida em que muitas das manifestações, 
quer sociais, quer económicas não estavam nele integradas. Portanto, estará 
em causa um novo contrato social. 
A tomada de consciência ou seja o amadurecimento das forças vivas da 
sociedade guineense sobre diversas questões, a precariedade das condições 
de vida das populações, as doenças, a má nutrição e carência alimentar, o 
analfabetismo, o desemprego, a degradação do poder de compra1222 dos 

                                                                                                                                               
elas configuram uma forma de exercício da democracia e da própria cidadania. Estes requisitos são 
intrínsecos a concertação social e guia a actuação dos parceiros sociais. 
Com certeza que se exclui da noção de partilha de decisões a decomposição de despesas públicas que 
escondem um determinado poder reivindicativo, como aquele verificado no passado recente: 
manifestações públicas dos militares e desordens nas casernas para reclamar melhorias salariais?, cuja 
resposta do executivo se traduziu na concepção de uma tabela salarial, autónoma, praticada na sociedade 
castrense fora do conjunto dos servidores do Estado. Uma situação que, salvo as devidas distâncias 
acomoda os próprios deputados. 
Do mesmo modo que não são atendíveis, num Estado de Direito, nenhuma reivindicação que neles não se 
funda. Nesta linha o poder reivindicativo dos militares quanto à (suposta) melhoria salarial e as suas 
consequências desastrosas e irreparáveis…, no ano de 2004.  
1222 Isso pode resultar de um processo inflacionista, que se reflecte negativamente na capacidade de 
consumo dos indivíduos, determinando a diminuição da quantidade de produtos que o salário do 
trabalhador pode adquirir. Deste ponto de vista os efeitos negativos incidem mais sobre a classe 
trabalhadora, penalizada no seu poder de adquirir maior quantidade de bens com os seus salários. 
Normalmente a sua resposta, no âmbito da concertação social, é a proposta de aumento da remuneração 
do factor de produção trabalho, tendo em vista à reposição do seu poder de compra. Do ponto de vista da 
entidade patronal a solução será aumento dos preços para compensar a perda do poder de compra dos seus 
rendimentos. Isso irá influenciar negativamente ainda mais o poder de compra do salário nominal, 
gerando uma maior inflação.  
O arbitramento será feito entre o salário real e o salário nominal, através da taxa de inflação. Se os 
salários pressionar no sentido de acompanhar esta taxa haverá, com certeza, uma aceleração da inflação. 
E vice-versa. Resulta disso que a economia fica vulnerável a impulsos inflacionistas, pior de tudo quando 
se trata de inflação estrutural. O risco de deflação torna-se evidente quando os ganhos reais são induzidos 
por uma evolução de preços. O jogo entre os preços e os salários não facilita a adopção de políticas anti-
inflacionistas.  
São questões que respeitam ao mercado de trabalho em geral, incluindo a repartição de rendimentos. Pelo 
que uma eventual recuperação do salário real pode induzir a um aumento do desemprego. Enfim, trata-se 
de um problema que se insere nas políticas de estabilização, não alheias a comportamentos de agentes 
económicos, mormente os sindicatos e empregadores.     
Vide, para mais desenvolvimentos, entre outros, JOÃO SOUSA ANDRADE, “Salários e estabilização na 
economia portuguesa”, in RCSC, n.ºs 15,16 17, Maio de 1985, pp 423-434.  
Numa outra perspectiva de análise, não distante dessa, que equaciona a problemática da forme, do ponto 
de vista dos modos de produção, o direito de troca (na formulação de AMARTYA SEM, Pobreza e 
fomes, p 15, tido como “conjunto de todos os lotes alternativos de mercadorias que pode adquirir em 
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trabalhadores, mal e tardiamente recompensados pelos seus esforços, a 
privatização do Estado em proveito de classes políticas, burocráticas e 
militares, o nepotismo, a corrupção, a droga, a exclusão social,... são 
problemas que para tal contribuem e devem merecer atenção de todos os 
intervenientes.    
A questão central está na exigência de estabelecimento de organizações 
apropriadas e na capacidade de acção colectiva com vista a vencer o défice 
de solidariedade pública e a exclusão social. Assim, a necessidade de um 
mecanismo institucional de concertação social para analisar os problemas 
relativos ao crescimento económico e desenvolvimento social e o mercado 
de trabalho [cfr. o artigo 2.º, n.º 1, al. b), do Decreto n.º 1/2001]. Estas 
funções estão ao alcance de um “espaço tripartido”1223.   
 
Alguns factores contribuem para a inserção do espaço da concertação 
social na estrutura política do Estado, como seja a redefinição do papel do 
Estado, enquanto principal agente de desenvolvimento. Ou seja, o processo 
de negociação colectiva, à luz do anterior sistema político, era 
desconhecido e praticamente, ou destituído de significado.  
Este aspecto da relação entre a concertação social e a política está na 
emancipação do poder económico em relação ao poder político como 
augurado pelas organizações internacionais da Bretton Woods – mas não a 
subordinação deste àquele em cumprimento do preceituado no artigo 11.º, 
n.º 1, segunda parte, CRGB, enquanto duas esferas que pertencem a 
sociedade – e a consequente autonomia dos agentes económicos privados e 
ainda a necessidade da reorganização da actividade económica a nível 
nacional.  
Tudo isso representa, nas sociedades regidas pela economia de mercado, a 
atenuação do grau de intervenção estadual na economia. Assim, esgotada a 
rigidez dos modelos político, social e económico que vigorava na pós 
independência nacional, a opção alternativa seria a concepção de 
estratégias conciliadoras dos diferentes e por vezes contraditórios interesses 
                                                                                                                                               
troca daquilo de que é proprietária”) depende do que o salário pago ao trabalhador lhe confere como 
direito. O direito de troca não depende unicamente do mercado. Depende igualmente da política. Esta 
perspectiva assenta na ideia da intervenção pública baseada nos programas de protecção social pública, 
através dos quais se conferem subsídios, pensões e benefícios específicos destinados a atender as 
situações concretas dos indivíduos e suas famílias. Estes sistemas compreendidos nas políticas sociais 
complementam as trocas que se processam no mercado concorrencial. Vide para mais desenvolvimentos 
AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 19-20. 
Ou seja, o poder de compra dos trabalhadores dever ser analisado em função da capacidade de reprodução 
da sua força de trabalho. E isso inclui as despesas como a saúde, educação e transportes, não integradas 
na produção capitalista. Portanto elas são suportadas pelos próprios trabalhadores. A política de 
austeridade, impostas às economias carentes de financiamento internacionais, por escassez de produção 
nacional, é limitativa dos ganhos de produtividade. 
Vide para mais desenvolvimentos, MICHEL HUSSON, Miséria do capital, pp 55-59; ORLANDO 
SIMÕES, “A economia das instituições agrícolas em Portugal: Contributo para um quadro conceptual de 
análise”, in Análise Social, Vol. XXXIX, n.º 172, Lisboa, 2004, pp 595-620. 
1223 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 72. 
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da sociedade, em particular no domínio da relação colectiva de trabalho, 
uma instância que, em certo sentido, alia a política à economia. 
 
Como se disse supra, a institucionalização e evolução da economia 
concertada, na sociedade guineense, são muito recentes e simbolizam a 
consolidação da participação dos diferentes actores sociais e económicos, 
portadores de interesses e necessidades específicas e diferentes espaços de 
responsabilização política no tocante às decisões políticas. 
A economia concertada, enquanto processo negocial, no concernente aos 
agentes empresariais e trabalhadores, baseia-se no equilíbrio de interesses 
entre as duas classes, tendo em consideração a estabilidade laboral, que 
conduz ao aumento da produtividade e rentabilidade empresarial e 
melhores contrapartidas salariais e condições de trabalho. Neste processo 
cabe ao Estado o papel de coordenação e promoção da actividade 
económica privada e modelador das opções sociais1224, sem se descurar que 
ele é, também, o maior empregador. 
 
Seríamos tentados a sintetizar a perspectiva da interacção da política com a 
economia concertada como uma permanente necessidade de responder aos 
problemas sociais e económicos, de um lado, e a integração dos parceiros 
sociais no sistema político, numa lógica de co-responsabilização dos 
agentes políticos e económicos (Estado, empregadores, rectius sensu, e 
trabalhadores) na (re)orientação da sociedade e da economia1225, de outro. 
Deste ponto de vista, a economia concertada representa um ganho em 
matéria de consenso social, da estabilidade do sistema político e da 
governação e simultaneamente permite que o poder político conceda à 
sociedade contrapartidas em termos de políticas sociais e económicas. 
O equilíbrio, nesta articulação, entre o político e as representações de 
interesses contribui para o esbatimento de fronteiras entre a esfera pública e 
a esfera privada, uma vez que esta sente-se integrada nos mecanismos 
institucionais de concepção e de decisão. Tudo isso é possível, na verdade, 
com a institucionalização da democracia e a expansão dos direitos sociais. 
Deste modo, concilia-se os factores produtivos trabalho e capital. Assim, os 
ganhos sociais, económicos e políticos são visíveis, quer a nível da 
influência da concertação social na relação entre estes factores de 
produção, quer no reforço da legitimidade governativa1226.     
 

                                                 
1224 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 73. No mesmo sentido 
JEAN-FRANÇOIS RENUCI, « Dialogue social et négociation collective à l’échelle communautaire, p 
53. Também ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, p 428. 
1225 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 73. Também JEAN-
FRANÇOIS RENUCI, « Dialogue social et négociation collective à l’échelle communautaire, pp 52 e ss.  
1226 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e a cidadania em Portugal, p 74. 
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De uma maneira geral estas ideias não são questionáveis, sobretudo nas 
sociedades em que as instituições sociais, políticas e económicas, incluindo 
os mecanismos de concertação social, não funcionam dentro dos 
parâmetros superiormente estabelecidos. Na ausência destes pressupostos – 
sistemáticas instabilidades político-governativas e militares, para além 
graves crises económicas e financeiras – a procura de consenso social não 
oferece garantias de ganhos sociais, uma vez que os resultados dos 
consensos são objectivamente difíceis de cumprir. São as 
disfuncionalidades que em geral traduzem pouca ou nenhuma garantia de 
efectivo cumprimento dos compromissos sociais. Assim, os ganhos, as 
perdas e as cedências de nada valem se os tecidos políticos, sociais e 
económicos não estão fundados em bases sólidas.  
Isso acontece mesmo nas situações de disfuncionalidades criadas devido a 
grupos institucionalizados à margem do sistema: comummente designados, 
entre nós, por grupos de boa vontade, constituídos por individualidades e 
organizações nacionais da sociedade, onde se incluem os chefes religiosos, 
os homens grandes e as mulheres grandes que, sem estatuto definido, 
contribuem mais para pacificar os grupos sociais nas situações de iminente 
ruptura social ou do processo negocial. 
As disfuncionalidades do processo são por vezes potenciais fontes de 
compatibilização de exigências práticas de consensos com os 
procedimentos formais, comportamentos e interesses dos grupos sociais. O 
mesmo é dizer elas reflectem as limitações objectivas do estádio 
embrionário da nossa concertação social. 
Outras disfuncionalidades – a par das já mencionadas – afectam o processo 
de concertação social: a recente experiência da democracia, o papel 
determinante do poder público nas iniciativas privadas de negociação e de 
consenso (vide nomeadamente os artigos 172.º, n.º 3 e 175.º LGT), um grau 
insuficiente de autonomia dos parceiros sociais em função da influência 
política e do funcionamento do sistema político, as dissonâncias dos 
sindicatos e confederações sindicais, a dependência de classe empresarial 
ao poder político (vejam-se os empresários do regime, a promiscuidade 
entre a política e os negócios),... independentemente da predominância das 
pequenas e médias unidades produtivas, a grande dependência da economia 
nacional ao investimento estrangeiro1227 ou parceria estrangeira e o seu 
impacto a nível político. 
Sugerimos conscientemente que a concertação social caracteriza-se entre 
outras pela autonomia e independência dos parceiros sociais. Elas 
verificam-se a diferentes níveis: quer no processo político decisório, nos 
termos da Constituição, quer no processo negocial1228 entre os parceiros, 

                                                 
1227 Vide CÉSAR FERRARI, “Poupança, investimento…”, p 251. 
1228 As negociações entre os parceiros sociais incidem, salvo raras excepções, no caso da Guiné-Bissau, 
privilegiam relativamente as matérias situadas à margem da política de rendimentos e preços, da 
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quer ainda na execução das medidas acordadas. Não obstante, os 
compromissos dos governos no âmbito das organizações económicas 
regionais e das organizações financeiras internacionais são outras das 
disfuncionalidades à normal formação de decisões e sua concretização. Um 
exemplo ilustrativo é as exigências da política de moderação salarial, 
maxime contenção dos aumentos salariais e reforço do congelamento da 
progressão nas carreiras1229. Elas constituem consequências de imposições 
simultâneas do Pacto de Convergência, Estabilidade, Crescimento e 
Solidariedade, no âmbito da UEMOA, e do Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional1230. Por aqui se nota a influência do paradigma e 
legalidade neoliberais na conformação das relações e dos direitos sociais.   
As influências político-ideológicas e as atitudes durante o processo 
negocial1231 podem configurar outras disfuncionalidades. Sugerindo a 
concertação social um espaço de exercício democrático, ela pode ser 
disfuncionalizada, pela (tentativa de) manipulação de sectores da sociedade 
civil, a partidarização dos sindicatos e os lobbies económicos, na procura 
de vantagens políticas e económicas.     
 

                                                                                                                                               
repartição da riqueza e melhoria de condições de vida dos trabalhadores. Elas incidem normalmente na 
regularização dos atrasos de pagamento salariais, um dos matizes do movimento grevista que tem somado 
inúmeras paralisações laborais. 
Nesta consonância, a acção grevista extravasa o mero aspecto da conflitualidade distributiva de 
rendimentos e da reorganização laboral, que caracteriza, tradicionalmente a luta sindical, para se traduzir 
numa arma de reivindicação e de salvaguarda do cumprimento dentro do prazo do direito ao salário, tale 
quale configurado no contrato laboral. Por isso mesmo, encontra-se neste movimento escasso objectivo 
de efeito compensatório, dada a sua própria natureza.  
1229 O Decreto n.º 17/1976, de 15 de Maio, publicado no BO, n.º 20, da mesma data, determinou, pela 
primeira vez, na história, do país livre e independente, que “Até 31 de Dezembro do corrente ano, não é 
permitida a mudança de cargo ou de categoria de qualquer trabalhador da Função Pública”, conforme o 
artigo 1.º, n.º 1. 
1230 Eles incorporam uma nova proposta de contrato social, no qual a protecção social e o emprego não 
são temas fortes. As políticas, nomeadamente do FMI, afectaram substancialmente a estabilidade das 
debilitadas economias dos países em vias de desenvolvimento ao privilegiar, entre outras, a utilização de 
capitais cedidos a taxas de câmbio vantajosas. 
Por outro lado, tal como refere ao tipo de contrato social do FMI por JOSEPH E. STIGLITZ, 
Globalização – A grande desilusão, a páginas 265: “Mas existe outro contrato, não escrito, e igualmente 
importante: aquele que une os cidadãos à sociedade em geral e ao Estado, o chamado «contrato social». 
Este exige que exista uma protecção social e económica elementar, nomeadamente razoáveis 
oportunidades de emprego. Na tentativa de preservar o carácter sagrado do contrato de crédito, o FMI 
estava disposto a rasgar outro ainda mais importante: o contrato social. Em última análise, foram as 
políticas do FMI que afectaram não só o mercado como a estabilidade a longo prazo da economia e da 
sociedade.” (Itálicos no original). 
As restrições orçamentais, próprias de políticas de contenção, provocaram atrasos salariais que remontam 
ao tempo do mandato presidencial do Dr. Kumba Yalá, durante o exercício económico de 2003. As 
dívidas com os funcionários públicos e outras contraídas pelo Estado, durante os anos económicos de 
2001/2004, não foram satisfeitas nos correspondentes anos económicos, passarem a ser consideradas 
dívidas internas e as suas satisfações dependem da Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Vide sobre o 
assunto os documentos produzidos pelo Governo em parceira com o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional.  
1231 Vide para mais desenvolvimentos ANTÓNIO DAMASCENO CORREIA, A concertação social em 
Portugal, pp 33-35. 
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A problemática da concertação social e o seu papel ganham maior 
relevância nas economias dominadas pelas regras de mercado e uma menor 
ou nula intervenção dos poderes políticos. Uma leitura atenta da alteração 
da relação do Estado com a economia, como se demonstrou supra, põe a nu 
os problemas da redistribuição dos recursos produzidos internamente pela 
generalidade da economia. Esta questão é sensível aos interesses dos 
diferentes grupos sociais e económicos que intervém no processo produtivo 
e daí o seu potencial de conflitualidade social. Deste modo as relações entre 
os Estados e as suas empresas podem encobrir formas menos transparentes 
do funcionamento do mercado e falseadoras de concorrência1232, quer no 
âmbito local, quer no âmbito regional ou internacional.   
Por outro lado, intrinsecamente ao normal funcionamento do mercado são 
frequentes as situações de fusão, cisão e de aquisição1233 dentro ou fora dos 
limites territoriais de um Estado membro. Este movimento permanente das 
sociedades comerciais no mercado conduz a emergência de negociações 
nacionais e transnacionais, não enquadradas na legislação comunitária. Não 
obstante o disposto no artigo 7.º1234 do Regulamento n.º 

                                                 
1232 No intuito de evitar práticas que distorcem a concorrência interna e externamente, o Regulamento n.º 
04/2002/CM/UEMOA, de 23 de Maio, em relação às modalidades de aplicação do disposto no artigo 88.º, 
al. c), TUEMOA, disciplina as ajudas dos Estados no espaço económico e monetário da UEMOA. Nos 
termos do seu artigo 1.º, al. b), consideram-se ajudas públicas: “i). entraîne un coût direct ou indirect, ou 
une diminution des recettes, pour l’État, ses démembrements ou pour tout organisme public ou prive que 
l’État institue ou désigne en vue de gérer l’aide ;” et “ii) confère ainsi un avantage sur certains entreprises 
ou certains productions.”     
1233 Estas operações comerciais são normalmente aceites a nível do direito interno como a nível do direito 
comunitário. Diferentes destas são as práticas anti-concorrenciais e abuso de abuso de posição dominante 
(vide GÉRARD FARJAT, Droit Économique, pp 123, 136, 170, 240, 245-263), proibidas pelas 
respectivas legislações. Assim, no âmbito comunitário, pelo Regulamento n.º 02/2002/CM/UEMOA, de 
23 de Maio, foram proibidas as práticas anti-concorrenciais no seio da UEMOA. Entende-se que estas são 
incompatíveis com o mercado comum. De acordo com o artigo 3.º, ententes anticoncurrentielles 
traduzem “tous les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées 
entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence…”,) 
Do mesmo modo que o Regulamento n.º 03/2002/CM/UEMOA, de 23 de Maio, estabelece os 
procedimentos aplicáveis às alianças/aos acordos e abuso de posição dominante na mesma. Este último 
diploma integra dois Anexos (n.º 1, consagrado à Nota Explicativa dos termos utilizados no Regulamento 
e n.º 2, contempla as Especificações do Formulário N: formulário obrigatório para os pedidos e 
notificações de atestado negativo e de isenção). 
As práticas que assimilam o abus de position dominante, incompatível com o mercado comum, razão pela 
qual está interdita, configura “les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position 
dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d’entraver de manière 
significative une concurrence effective à intérieur du Marché Commun” (artigo 4.º, n.º 1). Estas práticas 
podem consistir, nomeadamente, em: «a) imposer de façon direct ou indirect des prix d’achat ou de vente 
ou d’autres conditions de transactions non équitables; b) imiter la production, les débouches ou le 
développement technique au préjudice des consommateurs; c) appliquer à l’égard de partenaires 
commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, eu leur infligeant de ce fait un 
désavantage dans la concurrence; d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les 
partenaires, de prestations supplémentaires, qui, à leu nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas 
de lien avec l’objet de ces contrats.» 
1234 Determina a título de “Exemptions individuels et par catégorie: En application de l’article 89 alinéa 3 
du Traité de l’UEMOA, la Commission peut déclarer les articles 88(a) du Traité de l’UEMOA et 3 du 
présent Règlement inapplicables, à tout accord ou catégorie d’accords, à toute décision ou catégorie de 
décisions d’associations d’entreprises, et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, 
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02/2002/CM/UEMOA, relativo às práticas anti-concorrenciais e ao abuso 
de posição dominante, confere à Comissão, em aplicação do artigo 3 do 
mesmo e dos artigos 88.º, al. a) e 89.º, n.º 3, TUEMOA, a declaração de 
certas práticas como desconformes com a realização do Mercado Comum 
oeste-africano.        
As reestruturações transnacionais1235 de empresas provocam alterações 
substanciais no quadro da actividade empresarial, por exemplo o impacto 
do aumento de custos de produção. Elas determinam, geralmente, a perda 
de direitos laborais e sociais, mormente a supressão de postos de trabalho e 
o consequente desemprego. Estas situações determinam a necessidade de 
negociações e acordos entre os parceiros sociais e económicos.  
Em virtude da importância que revestem e face às diferentes realidades dos 
Estados membros em termos organizacionais e de funcionamento, quer 
ainda no que tangente ao poder de negociações e disponibilidade de 
dispositivos ao serviço da protecção social, é forçoso concluir pela 
indispensabilidade de uma normativa comunitária, um instrumento à 
disposição do diálogo social que enforma o modelo social e económico 
oeste-africano (à semelhança do modelo social e económico europeu1236), 
sem, entretanto, se correr o risco de generalizar soluções1237 no âmbito dos 
Estados membros, sectores de actividade, grupos ou organizações de 
trabalhadores e empregadores.  
 
Duas notas finais. A primeira que se subdivide em dois planos: o das 
organizações económicas regionais e o da organização internacional. No 
                                                                                                                                               
qui contribuent à améliore la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès 
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et 
sans : imposer aux entreprises intéressées des restrictions que ne sont pas indispensables pour atteindre 
ces objectifs ; donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, 
d’éliminer la concurrence.”  
1235 O impacto do “colonialisme masque” e os problemas que levanta nas redes de relações dos Estados, 
enquanto “(…) nouvelles formes de dépendance et de domination…” (p 26), afigurando-se a 
“transnationalisation du capital … une étape et une forme de la globalisation», precisando que «Le 
premier terme se réfère seulement à un stade où le capital dépasse les frontières nationales et s’organise 
en tant qu’entreprise multinationales, avec les filiales en nombreux pays distincts de celui de la société 
mère» (p 54).  
Para mais desenvolvimentos vide PABLO GONZALEZ CASANOVA, “Colonialisme global et 
démocratie”, pp 25 e ss. 
1236 Sobre o assunto, vide, entre outros, JEAN-FRANÇOIS RENUCI, «Dialogue social et négociation 
collective à l’échelle communautaire», pp 54-55, que entende que, não obstante a existência de uma 
directiva sobre o comité de empresas europeias, «Il existe donc une lacune dans le dialogue social 
européen et un manque de responsabilité sociale des entreprises concernées dont le périmètre est 
transnational qui n’appliquent même pas le droit communautaire en matière de représentation des salariés 
sur la question.» (p 55).   
Para uma abordagem desse tema vide NAZARE DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança 
Social, pp 142-144. Ainda ANGELS MARTÍNEZ I CASTELLS, “Direitos sociais na União Europeia e 
outras questões de género”, passim.  
1237 Não se confunde com a heterogeneidade das normas convencionais. Estas podem configurar situações 
de discriminação, susceptíveis de serem consideradas um atentado ao princípio da igualdade de 
tratamento. Vide sobre esta matéria, entre outros, ANTOINE MEZEAUD, “Accords collectifs et 
restructurations”, p 69. 
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primeiro, questiona-se a existência nelas de um espaço de concertação dos 
actores políticos, económicos e sociais. A sua problematização deve ser 
encarada na perspectiva de objectivos de criação do Mercado Comum, sem 
se ignorar as estratégias de políticas sociais que privilegiam a participação 
dos trabalhadores e também dos cidadãos em geral, baseadas num 
instrumento comunitário, como aquele instituído no âmbito da União 
Europeia1238, o Fundo Social Europeu1239. Ou ainda a autonomia dos 
Estados membros no tratamento das políticas sociais. 
Com efeito a criação de uma União Económica e Monetária pressupõe que 
haja coordenação de política económica dos Estados Membros com a 
política monetária da União. Tudo implica a convergência económica. 
Nesta linha a concepção da integração económica a partir de um modelo de 
convergência, crescimento e solidariedade. Isso nos dá a ideia de uma 
dupla dimensão: a competitividade e a solidariedade ou seja, noutro prisma, 
a convergência económica e a convergência social. 
De facto, nas economias integradas faz sentido a existência de política 
social comum no seio dos Estados membros. Nelas a concertação social 
joga o papel de regulação laboral e económica tão indispensável a 
actividades das empresas nacionais e multinacionais no âmbito da 
construção do Mercado Único. Neste processo é indispensável que exista 
diálogo social na medida em que o seu funcionamento implica a 
concentração de empresas. 
O papel da concertação social, na perspectiva da integração económica, 
insere-se no modelo de integração e o lugar da dimensão social. A opção 
por um modelo social é o reconhecimento de que o Mercado Único não se 
constrói descurando os problemas ligados à liberdade de circulação, ao 
emprego, à protecção social, as condições de higiene e de trabalho, etc.     
 

                                                 
1238 Esgotada a segunda fase da construção europeia, a institucionalização de uma moeda única, o euro, 
em circulação desde 1 de Janeiro de 2001, marca uma nova página na EU, a terceira fase. As suas 
implicações a diversos níveis está na origem de uma reflexão de um conjunto de eminentes especialistas 
em questões económicas, em isolado, entre outros, Relatório de EDUARDO PAZ FERREIRA, União 
Económica e Monetária – um guia de estudo, Quid júris, Sociedade Editora, Almedina, Coimbra, 1999; e 
em conjunto, a publicação sob a Coordenação de PAULO DE PITTA E CUNHA e MANUEL PORTO, O 
Euro e o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), Almedina, Coimbra, 2002.   
Outras importantes contribuições em matéria da integração económica europeia encontram-se em 
EDUARDO DE SOUSA FERREIRA, Integração Económica, Teoria – CEE – A adesão de Portugal, 
Chaves Economia, Edições 70, 1983; BELA BALASSA, Teoria da integração económica; PETER 
ROBSON, Teoria económica da integração internacional, passim; P.S.F.R. MATHIJSEN, Introdução ao 
Direito Comunitário, passim. 
1239 Para além deste, outros fundos com o mesmo objectivo foram institucionalizados na Europa 
comunitária no âmbito da coesão económica e social. São os exemplos de Fundo Europeu de Orientação e 
Garantia Agrícola (FEOGA), Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de 
Coesão, Banco Europeu de Investimento (BEI).  
Vide sobre o assunto, entre outros, JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, III Vol., O 
ordenamento Económico da União Europeia, pp 31 e ss; R.S.F.R. MATHIJSEN, Introdução ao Direito 
Comunitário, pp 361-362, relativamente ao Fundo Social Europeu. 
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De um modo particular, o Acto Adicional n.º 02/2009/CCEG/UEMOA cria 
e organiza no seio da UEMOA o Conselho de Trabalho e do Diálogo 
Social, um órgão consultivo1240, com a missão “d’assurer la participation 
des partenaires sociaux et de la société civil à réalisation des objectifs de 
l’Union” (artigo 2.º) e o seu objectivo principal e as suas atribuições são 
definidos no artigo 3.º1241. Ou seja a institucionalização deste espaço de 
concertação social deve ser tida como uma manifestação da participação 
dos actores económicos no processo de construção da União e o seu 
objectivo de criação da União Económica e Monetária. Trata-se do 
reconhecimento de que os impactes sociais das políticas comuns e 
nacionais podem condicionar os resultados pretendidos com a integração 
das economias.      
 
O relativo aparecimento tardio da concertação social na UEMOA pode ser 
surpreendido pela ausência da sua consagração no texto do Tratado 
constitutivo – mas nem por isso menos importante para a prossecução dos 
seus objectivos – e marca a importância que está a ganhar nos países 
membros. Esta conclusão é reforçada pela necessidade de concretização 
dos objectivos traçados no artigo 4.º, adaptada em cada fase, pelas 
orientações dimanadas da Conferência dos Chefes de Estados e dos 
Governos (artigo 8.º), por via de Actos Adicionais (artigos 16.º e 19.º), 
criação de órgãos consultivos (artigo 4.º) que possam permitir atingir os 
resultados pretendidos1242.    

                                                 
1240 Tem por missão emitir parecer pela sua iniciativa ou de uma das partes (Estados membros, Conselho 
de Ministros, Comissão, representantes dos empregadores e trabalhadores) nos termos do artigo 4.º. Este 
órgão é composto por três representantes do Governo e seis dos empregadores, trabalhadores e da 
sociedade civil, em número de dois cada (artigo 5.º). Para o seu funcionamento conta com dois órgãos 
(Assembleia Geral, emite recomendações e formula propostas e Burreau) e um Secretariado 
administrativo permanente, conforme os artigos 6.º a 9.º todos Acto Adicional n.º 
02/2009/CCEG/UEMOA.  
 1241 Dispõe o seguinte: “Le Conseil du Travail et du Dialogue Social a pour objectif de réaliser 
l’implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d’intégration de l’UEMOA, par 
notamment : 
- l’examen et l’appréciation de toute question susceptible d’avoir un impact social dans l’Union ; 
- le renforcement des mécanismes de consultation, de concertation tripartite au sein de l’Union ; 
- l’appui à la consolidation du processus et des structures de dialogue social dans les pays membres.” 
1242 Fazemos, aqui, apelo aos ensinamentos de JOÃO MOTA DE CAMPOS, Direito Comunitário, III 
Vol., O ordenamento Económico da União Europeia, p 23: “Tal definição de objectivos serve também 
para melhor avaliar da adequação dos meios ou instrumentos de acção de que a Organização em causa 
dispõe para o cumprimento das missões que a respectiva carta constitucional pôs a seu cargo, e, 
eventualmente, para lhe facultar o recurso a competências não expressamente previstas mas necessárias à 
prossecução dos objectivos estatutariamente fixados (competências implícitas).” (Itálicos no original) 
Continua o autor a páginas 674, a propósito do princípio da especialidade que norteia as organizações 
internacionais: “Sucede, porém, que o Direito Internacional admite o exercício pelas organizações 
internacionais não apenas das competências que expressamente lhes estão atribuídas no respectivo pacto 
constitutivo mas também de outras que, embora não explicitadas, lhes sejam indispensáveis para 
prosseguir a realização dos seus objectivos estatutários e que por isso lhes devem ser implicitamente 
reconhecidas.”  
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Dir-se-ia que o objectivo social não está enquadrado, na origem, nos 
objectivos da União. Mesmo a criação desse órgão consultivo não satisfaz 
aquele objectivo. É verdade que a sua materialização carece de um espaço. 
Mais do que isso carece, igualmente, de instrumento financeiro1243 que 
ambicione melhorar o emprego e as condições de vida dos cidadãos. Na 
verdade, não se consegue um modelo social (no qual se fundará a dimensão 
social da UEMOA, que, segundo nos parece, tardará a ser realizada) no seu 
seio sem que hajam realizado estes dois pressupostos.  
Parece-nos razoável pensar que a prazo a estratégia social oeste-africana 
deverá incorporar o próprio Tratado, depois da sua adopção por um acto de 
direito derivado. Com certeza que o plano da formalização da concertação 
social antecipará os esforços da criação de um instrumento financeiro no 
espaço da União, vocacionado a ajudar as pessoas a melhorar as suas 
qualidades técnicas e profissionais, que lhes permitam entrar no mercado 
de trabalho, cada vez mais competitivo. Este é um aspecto de suma 
importância num espaço em que o atraso estrutural e as dificuldades 
pessoais e das famílias bloqueiam qualquer possibilidade de alteração do 
status quo. 
 
Na verdade, a promoção do emprego facilita a coesão económica e social. 
As estratégias de crescimento económico e de emprego devem contribuir 
para o aumento das capacidades, competências e qualificações dos 
cidadãos, em ordem a melhoria das suas condições de vida. Para isso os 
sectores públicos e privados (incluindo as organizações da sociedade), 
independentemente da localização das suas actividades a nível central ou 
local, devem ser contemplados com programas e acções de formação. 
O processo de negociação colectiva pode ter implicações numa integração 
económica e monetária. As negociações salariais podem ter lugar num 
ambiente de uniformização ou não do crescimento das taxas de 
produtividade, através de políticas da União. No primeiro caso, a 
reivindicação pelos sindicatos nacionais, nos seus países, de idênticas 
variações das taxas de salários “será uma condição necessária para a 
estabilidade do equilíbrio interno”1244. No segundo, não existindo esta 
uniformização, o equilíbrio interno dependerá da negociação, pelos 
sindicatos nacionais, de diferentes taxas de variação do salário nacional, em 
função das taxas de crescimento da produtividade.   
Já não se estará na presença de equilíbrio interno a reivindicação e 
obtenção de idênticos aumentos do salário nominal, salvo se houver 

                                                 
1243 Com certeza seria financiada com os recursos financeiros da União. Esta dispõe de recursos próprios 
que deve assegurar o financiamento regular do seu funcionamento (artigo 48.º) e estes recursos estão 
submetidos ao princípio da solidariedade financeira entre os Estados membros (n.º 1), de tal sorte que 
nenhum destes pode invocar uma equivalência entre a sua contribuição financeira e a as vantagens que 
tira da União (n.º 2) do artigo 49.º TUEMOA.  
1244 PETER ROBSON, Teoria económica da integração internacional, p 114. 
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transferências intra-União, que permitissem que todos os trabalhadores ou 
cidadãos beneficiassem da mesma subida nos outros países da União sem, 
no entanto, se verificar a eliminação das diferenças nas taxas de 
crescimento da produtividade real.1245 
 
Numa dimensão internacional, a Organização Internacional de Trabalho 
corresponde ao desiderato de um espaço de diálogo entre os mesmos 
actores económicos e sociais: governos, entidades patronais e sindicatos. O 
mesmo molde de organização e de funcionamento encontrado nos Estados 
e suas organizações regionais de integração perfilham no plano 
internacional pela representação tripartida.  
A operacionalidade e a eficiência desta organização especializada das 
Nações Unidas estão consubstanciadas nas Convenções e Recomendações 
aprovadas a partir de 1946. De facto a área de trabalho, devido às suas 
especificidades – bem como as outras áreas – mereceu um tratamento 
singular vertido no acolhimento específico de aspectos relacionados com as 
condições laborais.   
 
 
Secção IV. Tipologia e caracterização dos sistemas de Segurança Social 
 
Generalidades 
 
Geralmente parece ao alcance do cidadão comum a ciência da Segurança 
Social, mais não seja o seu entendimento corrente. Contudo, não está ao 
alcance do mesmo a percepção do seu conteúdo. Neste ponto da matéria 
vamos procurar dissecar, resumidamente, os sistemas de protecção social 
guineense, distinguindo e caracterizando as suas dimensões, a pública e a 
privada. Sem embargo, uma melhor análise destas questões será feita 
aquando do tratamento e desenvolvimento dos sistemas de protecção, 
incluindo os regimes a ele inerentes. Assim, se propõe uma arrumação 
conforme se segue. 
 
 
Subsecção I. Sistema público 
 
Como se avançou antes, a estatização da economia, uma decorrência do 
tipo de Estado e da sua filosofia e política, determinou a sua presença forte 
e intensa junto das populações, aquelas que com ele melhor se identificava 
sobretudo, na primeira fase. Deste modo, a protecção social pública, tendia 
a ser restrita mais a um núcleo de cidadãos. Assim, por exemplo, sem 

                                                 
1245 Cfr. por todos PETER ROBSON, Teoria económica da integração internacional, pp 114-115. 
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qualquer intenção crítica, a preocupação com os combatentes da liberdade 
da Pátria e sua família quanto à sua equiparação, em termos de benefícios, 
aos funcionários públicos.   
De igual modo, mas de forma mais marcante, as organizações de massas do 
partido-Estado, concretamente a UDEMU e a UNTG. A configuração 
inicial desta última esteve na origem de pagamento de um fundo que 
integrava a denominada Caixa Sindical, ao que parece sem diploma 
instituidor... 
 
A predominância – melhor o carácter exclusivo – do Estado traduziu-se, no 
capítulo da protecção social, na criação de uma arquitectura baseada 
exclusivamente no Estado e suas estruturas internas, geridas por órgãos 
com vocação política, com o fito de garantir prestações sociais ao núcleo de 
cidadãos, compreendidos nas categorias de trabalhadores e combatentes da 
liberdade da Pátria. Esta solução consagraria um primeiro pilar1246, no qual 
se misturava elementos do sistema contributivo (previdencial) com 
elementos do sistema não contributivo (assistencialista), como se verá 
infra. 
 
A consecução de uma máxima publicização da protecção social, entre nós, 
é uma realidade distante, pelo menos, no curto prazo. Aliás, como em todos 
os quadrantes planetários, como se viu recentemente no caso dos Estados 
Unidos de América. As carências económicas e financeiras do país 
nacional não são propícias, hoje, a um tipo de Estado-Providência. Os 
condicionalismos estruturais limitam a capacidade de intervenção do 
sistema previdencial. As magras pensões e outras prestações sociais são 
dificilmente cobertas pelos sistemas públicos de protecção social, 
atendendo a fraca capacidade de produção de riqueza. O mesmo se dirá, 
com maior gravidade, em relação ao actual sistema de protecção social 
universal. Ou seja, suscita-se o debate em torno da solidariedade em geral. 
Na actualidade, a organização do sistema nacional de protecção social 
espelha uma preocupação descentralizadora e participativa, envolvendo as 
entidades centrais e locais e a sociedade civil, através das organizações não 
governamentais, com finalidades sociais. Esta estrutura organizacional do 
subsistema da protecção social de cidadania está prevista no artigo 45.º 
LEPS, o que em nada prejudica a natureza pública da mesma.    
Mais do que esta inovação, a reforma de 2007 deixa algumas preocupações 
que demos conta supra quanto ao futuro da instituição previdencial que 
gere, actualmente, a protecção social obrigatória. A previsão contida no 

                                                 
1246 Normalmente os pilares da Segurança Social pública são esquematizados da seguinte forma: regimes 
legais ou públicos (primeiro pilar); regimes de natureza profissional ou complementar (segundo pilar) e 
planos individuais de reformas (terceiro pilar). Sobre o assunto, cfr. entre outros, vide NAZARÉ DA 
COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 110 e ss. 
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artigo 48.º, n.º 1, LEPS, confirmada redundantemente – salvo a hipótese 
quase certa(?) de a protecção social obrigatória dos funcionários públicos 
(artigo 47.º, “in fine”, idem) ser gerida por uma entidade de direito público 
– pelo artigo 54.º1247, idem, deixa antever uma profunda revolução na 
gestão do sistema em geral, a partir da disposição mandatória nele 
contemplada quanto à natureza da entidade gestora daquele subsistema: 
“pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos, com prerrogativas 
de direito público, goza de autonomia …”, que tem ínsita a ideia da 
privatização da gestão do sistema previdencial. 
 
 
Subsecção II. Sistema privado 
 
Feitas as brevíssimas considerações sobre o sistema público de protecção 
social, incluindo a acção social, que serão retomadas a propósito dos 
regimes, sugere uma análise complementar para uma real dimensão dos 
sistemas de protecção social em geral.  
Como em outros domínios da vida social e económica, regista-se a 
presença de iniciativas privadas, concorrencial da iniciativa pública. Ou, 
ainda, paralelamente outras manifestações não integradas no actual sistema, 
como são as redes sociais tradicionais nele não enquadradas. De facto, a 
solidariedade que une as pessoas ultrapassa a uma lógica estanque de 
divisão entre público e privado. Afinal a sociedade configura uma realidade 
na qual se conjuga a actuação de poderes públicos e suas estruturas e 
instituições com a actuação dos particulares e suas organizações dentro dos 
parâmetros configurados pela ordem jurídica em geral.   
Numa matéria em que as acções filantrópicas individuais ou colectivas, a 
solidariedade de famílias ou de grupos profissionais são tão importantes 
quanto necessárias para acudir os lamentos e sofrimentos de muitos 
indivíduos e suas famílias abandonados à sua sorte, nem as legislações são 
suficientemente audazes para afastar a intervenção de entidades privadas 
em prol de entidades públicas.  
Esta certeza é confirmada pela própria história da protecção social que se 
inicia com a intervenção privilegiada de famílias, associações religiosas 
caritativas e grupos sócio-profissionais, todos eles integrados no núcleo 
mais abrangente de entidades privadas, independentemente do seu estatuto 

                                                 
1247 Face ao determinado no n.º 1 do artigo 48.º LEPS (“A entidade gestora da protecção social obrigatória 
tem a natureza de pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos, com prerrogativas de direito 
público, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e está sujeita à tutela do Estado, para 
garantir a perenidade e eficiência do sistema, nos termos a definir em decreto”) parece redundante a 
disposição do artigo 54.º (“O aparelho administrativo pode ser integrado pela entidade gestora da 
protecção social obrigatória e pelas entidades de carácter privado que actuam ao nível dos regimes de 
protecção social complementar”), em matéria da composição do aparelho administrativo da protecção 
social complementar.    
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jurídico. Aliás todos eles são anteriores ao período em que o poder público 
reservou para si e suas estruturas o monopólio legal de actuação nesse 
domínio.  
Na verdade, as legislações sobre a protecção social pública, quase no seu 
conjunto, estão direccionadas à actuação do Estado, organizada em torno 
de entidades por ele criadas, com o objectivo de assegurar a cobertura de 
riscos sociais de determinadas camadas populacionais ou de todo os 
cidadãos. Nem este facto demove iniciativas concorrenciais configuradas 
por lei devido ao facto de a amplitude das questões sociais superar as 
limitações públicas. Sobretudo quando se tem presente a falência de 
actuação do Estado e suas entidades, quer directa ou indirectamente, como 
sucede com a imposição de cumprimento de prescrições normativas às 
entidades sujeitas à fiscalização e controle do poder público.  
 
Em geral, os grandes enigmas do sistema público não se confinam 
unicamente à capacidade contributiva da economia em geral, 
particularmente dos recursos financeiros provenientes de contribuições 
salariais, como também se estendem a preocupações de índole social, 
estrutural, institucional, organizacional e militar. Tais são os problemas que 
afectam genericamente toda a sociedade guineense1248.  
 

Na actualidade, após as reformas no plano institucional da entidade 
previdencial, com especial atenção para a subtracção da vertente 
seguradora – rectius sensu vertente social versus vertente comercial – 
surgem ofertas de cobertura de riscos sociais por parte das sociedades 
comerciais1249, mormente as seguradoras que, tendencialmente, expandem 
as suas actividades nesse domínio. 
A era de concorrência de entidades públicas e entidades privadas parece 
dominar mais o panorama da protecção social. Para isso contribuiu vários 
motivos, entre os quais: a tomada de consciência e manifestação de 
desconfiança quanto ao futuro da gestão do risco social por parte 
unicamente de entidades públicas; insignificância das prestações sociais; 
                                                 
1248 Numa palavra a questão principal não se resume unicamente a saber se a economia assegura os 
recursos necessários dos encargos da protecção social. A questão é mais profunda e delicada nos dias que 
correm... É um imperativo debater e confrontar o futuro. A computação dos encargos no presente e sua 
evolução no futuro. E isso nos conduz ao debate sobre qual o (melhor) sistema de solidariedade: o 
público? Ou o privado? Ou ainda ambos os sistemas?, sendo certo que estes sistemas de solidariedade não 
excluem as organizações e redes de apoios sociais, sobretudo as informais. 
1249 Com a nossa adesão à UEMOA tem vindo a multiplicar-se as iniciativas privadas (para citar alguns 
exemplos NSIA BISSAU Seguradora, Aliança Seguradora;…), constituídas por sociedades com capital 
nacional e estrangeiro no domínio da cobertura dos riscos sociais em geral. Não se trata de riscos 
específicos de uma determinada classe social. Esta cobertura destina-se indistintamente a todos os 
nacionais e estrangeiros residentes no país.   
Sem embargo, no plano legal, a admissibilidade de entidades privadas na gestão do financiamento dos 
riscos sociais está prevista tanto na Lei n.º 4/2007 como no Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA. 
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baixas pensões sociais de reforma e aposentação; incumprimento da 
legislação social atributiva de benefícios sociais; desfasamento entre a 
contagem do período contributivo liquidado pelo contribuinte e o 
efectivamente coberto de contribuições salariais; não entrada de descontos 
de contribuições salariais nos cofres da entidade previdencial; fortes 
indícios de favorecimento na contagem de tempo de serviço, etc.  
 
Na presente conjuntura nacional não se admira que haja lugar a sistema 
privado de protecção social – integrado no sector informal ou formal, caso 
de sistema complementar – para, respectivamente, substituir ou reforçar a 
cobertura dos riscos sociais. 
Na verdade a inexistência de cobertura de alguns riscos sociais ou sua 
deficiente não são toleráveis pela sociedade em geral. Daí a manutenção da 
solidariedade tradicional ou a organização de novas solidariedades, 
baseadas em novos pressupostos. Neste prisma, o sistema privado funciona 
como substitutivo ou complementar (vide artigo 47.º LEPS) do sistema 
público na cobertura dos riscos sociais, independentemente da configuração 
legal.   
O sistema complementar de protecção social é, nesta fase, restrita 
unicamente à iniciativa privada (vide artigo 47.º LEPS). Como o nome 
indica a sua filosofia não visa substituir o sistema obrigatório, para o qual 
os trabalhadores e entidades patronais contribuem. A adesão voluntária ao 
sistema complementar revela uma alteração na atitude dos trabalhadores 
quanto à sua pessoa e à sua própria família na procura de uma melhor 
cobertura em matéria da protecção social. Esta atitude positiva revela qual 
a importância que cada um atribui a si mesmo e a seus no processo de 
desenvolvimento da sociedade e da economia. 
 
Em suma, a legitimidade e a necessidade de um sistema privado, 
substitutivo ou complementar do sistema público de protecção social, deve-
se mais a uma gestão deficiente, alegadamente corrupta, dos recursos 
financeiros gerados pelo sistema público de protecção social; dos 
comportamentos desconformes dos políticos e burocratas; da 
desresponsabilização funcional da máquina administrativa ligada ao 
sistema; da impunidade que se tende a generalizar; do desinteresse dos 
trabalhadores!; muito menos dos constrangimentos económico-financeiros, 
que podem ser, precipitadamente, atribuídos a um eventual excesso de 
solidariedade institucional, que, entre nós, não existe ou a existir não tem 
igual relevância de outros sistemas públicos de protecção social, sobretudo 
das economias desenvolvidas.  
 
Não menos verdade, porém, resulta ainda do que se acaba de dizer que, na 
maior parte das situações, o sistema público é de solidariedade obrigatória, 
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e o sistema privado, de solidariedade tradicional e voluntária. Este último, 
na actualidade, funciona também numa base individual e meramente 
contratual (como bem se infere da lógica do regime complementar).  
Dito assim o sistema privado de protecção social identifica-se tanto com o 
sistema tradicional, organizado e gerido pelas famílias e pelos grupos ou 
redes de apoios sociais, como pela segurança social privada, duas 
realidades que, em princípio, não se reduzem uma a outra1250. Nele, a 
comunidade e o grupo encarregam-se gratuitamente de garantir protecção 
social aos necessitados (protecção social privada rectius sensu no seio da 
família e grupo), sem ser valorizado pela ordem social.  
Diferentemente do que se passa com o interessado que, na medida em que 
pertence a um dos grupos integrados na protecção social pública, reforça, 
por via contratual, com entidades privadas, a cobertura de situações de 
riscos sociais (regime complementar). À esta luz as regras do mercado 
concorrencial e da boa gestão1251 dominam estes sistemas, assentes na 
capitalização1252 das poupanças dos clientes (vide artigo 30.º, n.º 1, LEPS), 
transformadas em investimentos e confere ao sistema um grau considerável 
de autonomia com a relação à evolução da população trabalhadora, uma 
vez que cada um assegura a sua protecção, de forma individual e 
independente. 
Mas, noutras situações tidas por excepcionais1253, a segurança social 
privada e os regimes complementares não se equivalem. Eles apresentam-
se como realidades diferentes, mas interdependentes. Os sistemas públicos 
de protecção social e os sistemas privados de protecção social (vulgarmente 
denominado de regimes complementares1254) não se excluem, antes pelo 
contrário, não obstante a eventual tentação e ilusão de minimizar aqueles 
sistemas, derivadas dos constrangimentos reais antes referidos.   

                                                 
1250 Não obstante a segurança social privada equivaler e corresponder, de certa forma, a regimes 
complementares, em alguns casos estes apresentam-se diferentes. ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes 
complementares de segurança social”, in RDES, Ano XXXVI (IX, 2ª Série), n.º 4, Out./Dez., 1994, p 
270. 
1251 Estes princípios são traduzidos simplesmente do inglês “«small is beautiful»” ou ainda “«o cliente 
tem sempre razão»” nas expressões de ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança 
social”, p 265. 
1252 Do inglês “(«funding»)” diferente do regime da repartição de tipo “(«pay-as-you-go»)”. Cfr. ILÍDIO 
DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, p 265. Igualmente A. I. OGUS and E. 
M. BARENDT, The law of social security, p 26; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, A nova lei de bases 
do sistema de solidariedade e Segurança Social (Enquadramento e inovações a nível do financiamento), in 
Separata de Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p 75.  
1253 ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, p 270, apresenta como 
excepções a esta regra geral as experiências dinamarquesas e francesas, em que os regimes 
complementares não são privados, mas de enquadramento público.    
1254 As denominações multiplicam-se tendo em conta, principalmente, os países. As mais usuais, para 
além da já referida, são sistemas complementares, esquemas complementares, regimes profissionais 
complementares, regimes profissionais, esquemas privados, regimes ou sistemas privados, planos de 
pensões, segurança social privada, segurança social complementar. Vide ILÍDIO DAS NEVES, “Os 
regimes complementares de segurança social”, p 271. 
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Uma das características típicas da protecção social privada está no campo 
de actuação muito alargado e difuso que se idêntica com as populações em 
geral, especialmente aquela que carece de uma melhor assistência social. 
Esta vastidão tem em conta os aspectos sociais, económicos e sanitários e 
visa cobrir áreas como combate a carência alimentar ou má nutrição e 
doenças (e porventura situações que podem degenerar em fome). Estas 
últimas, por exemplo, são dominadas por actuações de instituições 
religiosas (casos de hospital e leprosaria1255 de Cumura que prestam 
cuidados a doentes pulmonares, de lepra e de SIDA) e filantrópicas (então 
hospital de referência AIFO1256, em Bissau, Comunidade Sant’Egidio1257, 
Casa Emanuel,…). 
 
Ensina ILÍDIO DAS NEVES que os sistemas privados de protecção social 
são, apesar de tudo, limitados. Estas limitações são de duas ordens: a de 
ordem organizativa, correspondendo a natureza voluntária deste regime; e 
a de ordem técnica, englobando os aspectos das técnicas empregues na 
cobertura dos riscos sociais e o do enquadramento jurídico1258.  
Na base das análises relativas à primeira limitação, a de ordem 
organizativa, não surpreende a velha querela quanto à incapacidade 
individual de assegurar a cobertura dos seus próprios riscos. A limitação 
individual de prever o futuro está intimamente ligada à sua incapacidade de 
providenciar os meios para responder as necessidades ocasionadas por 

                                                 
1255 A leprosaria de Cumura é a única instituição que acolhe os doentes com lepra. Infelizmente ela flagela 
o corpo e a alma de muitas pessoas na Guiné-Bissau. Este mal erradicado nos países desenvolvidos exclui 
muitas pessoas do seio familiar e da sociedade. Tal como na antiguidade (vide a narração sobre as 
“doenças de pele” em Levítico, 13, 1-27), hoje a lepra continua a excluir física e socialmente as pessoas 
(sem contar com a exclusão religiosa, igualmente no tempo de Jesus, episódio constante de S. Mateus, 8, 
1-4). 
1256 Sigla de “L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau” fundada em 1961, por um grupo de 
voluntários, com o objectivo de se mobilizar na luta contra a lepra e contra todas as formas de 
marginalização dos doentes atingidos por esta enfermidade. Para mais informações sobre esta ONG de 
cooperação internacional no domínio sócio-sanitário consultar a página Web 
http://www.aifo.it/cose_aifo/chi_siamo/. 
1257 Trata-se de uma Comunidade nascida em Roma, no ano de 1968, por iniciativa de Andrea Riccardi, 
que reuniu um grupo de estudantes, colegas de liceu, no intuito de escutarem e praticarem o Evangelho. 
Nas suas reuniões tinham como modelos a primeira comunidade cristã e Francisco de Assis. As suas 
obras sociais incidiram, de início, nas escolas, apoiando as crianças dos arredores de Roma. Cresceu e 
alargou a sua actividade para mais de 70 países em todos os continentes. A dedicação aos mais pobres e 
necessitados constitui uma das principais obras e missões desta Comunidade. Aliás, a sua origem 
intrínseca à leitura de Evangelho prenunciava o sentimento de que este não pode ser vivido longe dos 
mais pobres. O combate a pobreza (nas suas formas velha, nova ou emergente) comanda esta 
Comunidade. 
Uma dessas formas da pobreza, a guerra, é considerada para a Comunidade como a “mãe de todas as 
pobrezas”. Neste sentido ela trabalha arduamente para a paz, defendendo-a, ajudando a construi-la, 
facilitando o diálogo entre as partes desavindas, etc. 
Sobre a vida desta Comunidade consultar a página Web 
http://www.santegidio.org/pt/contatto/cosa_e_6.html 
1258 Vide “Os regimes complementares de segurança social”,, p 266-270. 
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acaso. A falta ou deficiente informação1259 da provável ocorrência de 
eventos sociais que podem reflectir negativamente na condição individual. 
Ainda a “deficiência de horizonte temporal”1260 ou a “ausência de vontade 
de protecção, devida a inércia e outros factores”, que dificultam uma 
previsão do futuro. Acresce o autor um elemento de primordial 
importância: a capacidade financeira individual para poupar e satisfazer os 
encargos com a protecção1261.  
Mais do que responder às necessidades com a protecção social, as situações 
de pobreza extrema, como aquelas em que se encontram milhares de 
cidadãos guineenses, não permitem obter um mínimo de satisfação 
individual e familiar. Lembre-se que muitos indivíduos e famílias mal 
conseguem alimentar-se no quotidiano. Para estes o que significa poupar?    
As limitações de ordem técnica verificam-se a nível do funcionamento do 
sistema na estrita dependência do mercado. Geralmente, de forma natural e 
lógico, no seu seio, os indivíduos procuram cobertura “apenas se e quando 
a probabilidade de ocorrência do risco for maior”, tendencialmente, 
verifica-se “o agravamento das tarifas nessas situações ou… preferência 
aos chamados «bons riscos».”1262 
Ainda, na mesma linha, a impossibilidade de utilização de mecanismos que 
funcionam de modo correcto nos sistemas públicos de protecção social, 
como seja “a assimilação de períodos contributivos” (itálico no original) 
“ou a equivalência à entrada de contribuições”, sem contar com a ausência 
de coordenação dos sistemas privados de protecção social e suas 
consequências ao nível do mercado laboral nacional e internacional. De 
outra banda, finalmente, ele sublinha o aspecto da garantia financeira em 
atenção ao sistema de capitalização subjacente aos regimes privados. Os 
gestores dos fundos de capitalização têm apetência para os utilizar nos 
mercados financeiros. As aplicações financeiras, como se sabe, estão 
sujeitas às oscilações registadas nos mesmos mercados. Em situações 
conjunturais – como acontecera no passado não distante – corre-se sérios 
riscos de perder avultadas somas e, em consequência, não garantir o 
pagamento de pensões1263.       
 
De acordo com os métodos utilizados na organização dos meios de gestão, 
os regimes privados de protecção social são dominados por determinadas 

                                                 
1259 Traduzidas sabiamente por ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, 
p 267, como corresponde “(…) a imprevidência do homem comum, que tende a ignorar ou, pelo menos, a 
subestimar os riscos, partindo do princípio de que só acontecem aos outros.” 
1260 ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, p 267. Esta deficiência 
decorre, segundo o autor, da “(…) frequente indiferença dos jovens perante a possibilidade de ocorrência 
dos riscos mais deferidos no tempo, como a invalidez ou a velhice.” 
1261 ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, p 267. 
1262 ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, p 268. O autor utiliza para 
estas situações a expressão “selecção adversa”, idem, idem. (Itálico não é nosso. No original.) 
1263 ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, pp 268-269. 
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técnicas como: a da solidariedade (essencialmente pela constituição de 
instituições ou organismos não movidos por fins lucrativos, que contam 
com a participação dos interessados, numa base democrática, como são os 
casos de pessoas colectivas de direito privado, sem fins lucrativos e 
associações mutualistas1264); a de seguro (fortemente dominado pelo 
aspecto comercial das entidades seguradoras) e a financeira (dominada pela 
capitalização financeira de fundos de pensões ou planos de poupança-
reforma1265).  
A primeira tende a verificar-se no interior das instituições sem fins 
lucrativos, com participação de todos os interessados na gestão. Isso ocorre, 
entre outras, com as associações mutualistas1266. Entre nós, estas são 
reguladas pelo Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA, sem 
embargo do previsto na Lei n.º 4/2007.  
As mutualidades têm na sua lógica interna a criação de uma estrutura 
comum que agrupa os riscos dos seus associados, de modo que cada um 
suporta uma parte ínfima necessária à sua cobertura. A sua lógica de gestão 
colectiva de riscos tem como pressuposto de base o imprevisto que ameaça 

                                                 
1264 As acções mutualistas parecem situar-se na linha da filosofia do regime complementar, de ordem 
legal. Uma das suas modalidades, as mutualidades sociais – à semelhança das mutualidades de poupança 
e de crédito –, pela sua natureza, configuram instituições privadas de gestão de riscos sociais dos seus 
membros. Estas experiências de solidariedade têm a sua vocação no domínio do combate à pobreza e 
exclusão social, tal como se realça pelo Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA.   
1265 Vide ILÍDIO DAS NEVES, “Os regimes complementares de segurança social”, pp 271-272. Esta 
última o autor assim a denominada “por comodidade”. Também NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da segurança Social, p 111.   
Os planos de poupança são constituídos por programas de iniciativa privada, que funcionam segundo a 
lógica do mercado. Através deles se constitui uma relação jurídica que faz coincidir a figura do 
contribuinte e beneficiário. A esta vantagem acresce-se outras, como seja a responsabilidade pessoal e o 
incentivo ao trabalho e a produção e produtividade. Não obstante eles apresentam uma grande 
desvantagem traduzida na sua inadequação como instrumento de solidariedade e de luta contra a pobreza 
e economia de escala. Vide, no mesmo sentido, e para mais desenvolvimentos NAZARÉ DA COSTA 
CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 97 e ss.  
Com alguns pontos comuns destes, os planos profissionais de pensões, segundo YVES SAINT JOURS, 
“Les retraites supplémentaires para capitalisation: côte pile et côte face”, in Droit Social, nr. 6, Juin, 1996, 
pp 629 e ss, merecem críticas: beneficiam unicamente o interesse privado das instituições financeiras 
bancárias e seguradoras, que se enriquecem à custa da contribuição dos trabalhadores; dirigem-se 
unicamente a uma determinada classe que constitui a clientela com pose económica e financeira; sua 
susceptibilidade à injustiça, pelo facto de ser financiado pela entidade patronal, tendo, por vezes, como 
critério a fidelidade; a precariedade financeira ou erosão monetária derivada do congelamento da 
poupança durante um lapso considerável de tempo e deterioração do poder de compra, por influência das 
taxas de juros e de inflação; congelamento do consumo; precariedade jurídica em virtude de poderes, por 
vezes, exorbitantes das entidades patronais na determinação do modo de gestão e na definição das 
condições de atribuição, suas modalidades … no contexto negocial e insegurança na atribuição de 
pensões pela dependência da aquisição de direitos a pensões a períodos contributivos longos, sem contar 
com eventual conjuntura desfavorável, istabilidade económica e má gestão empresarial. 
1266 Existem experiências semelhantes institucionalizadas pela Lei n.º 11/1997, de 2 de Dezembro, que 
cria o Regime geral das instituições mutualistas ou cooperativas de poupança e de crédito. Estas, de 
acordo com o artigo 2.º, são consideradas “agrupamento de pessoas dotado de personalidade jurídica sem 
fins lucrativos e com capital variável, baseado nos princípios da união, solidariedade e ajuda mútua e que 
tenha por objecto principal a recolha de poupanças e a concessão de créditos junto dos seus membros”. 
As extintas Caixas de Previdência dos Funcionários Públicos da Guiné constituíam um exemplo desta 
forma de organização e de gestão. 
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a todos, independentemente de, na prática, poder concretizar-se apenas em 
relação a um número reduzido. 
Não obstante, não se deve perder de vista que os mecanismos mutualistas 
não se adequam às situações de sinistralidade que atingem toda a 
colectividade no seu conjunto. Ou seja, os riscos de dimensão maior são 
dificilmente assegurados através do mecanismo de gestão colectiva.   
 
A segunda, a técnica de seguro, como se disse supra, surge na linha das 
práticas das entidades comerciais, que ofereciam seguros aos produtos dos 
comerciantes. Trata-se de um instituto de direito privado que visa a 
transferência do risco. Na actualidade, a sua aplicação, no domínio da 
protecção social, adapta o antigo mecanismo de seguro às necessidades 
colectivas de se assegurar contra certos riscos, mormente as pensões e a 
saúde.  
A individualidade que caracteriza o seguro faz dele um mecanismo de 
gestão privada de risco e, nesta medida, excluídor e não solidário. Através 
dele a pessoa segura, mediante um prémio de seguro, de custo mais 
reduzido, está em condições de transferir a cobertura de eventual 
ocorrência de mais elevado custo.   
Na verdade, em virtude das suas características o seguro tem subjacentes 
factores de natureza económico-social, conforme defende JOSÉ 
VASQUES1267, em virtude da sua importância na economia e na sociedade 
(mormente a influência sobre as actividades económicas e os riscos 
inerentes, por exemplo, o trabalho agrícola e o contacto com a natureza ou 
a utilização de equipamentos e máquinas). 
 
E, finalmente a terceira, a financeira privilegia a multiplicação dos fundos, 
através de investimentos financeiros. Acontece nos casos de fundos de 
pensões ou planos de poupanças, serviços prestados pelos bancos e 
instituições financeiras autorizadas para o efeito.   
 
 
Secção V. Regimes e Financiamento 
 
Generalidades  
 
                                                 
1267 Noutros termos e ainda na linha do autor pode-se depreender duas funções do seguro: a económica 
(do lado da influência sobre a economia e o quotidiano nos domínios da “garantia de hipotecas, seguro de 
crédito, indemnização de danos… e redução de riscos empresariais”; e constituição e aplicação de 
capitais) e a social (distribuição da riqueza, por via da repartição equitativa dos prejuízos, por meio de 
contratos, em que uma maioria paga os prejuízos sofridos por uma minoria, facilmente perceptível nos 
seguros obrigatórios de acidente de trabalho e circulação automóvel, por exemplo. Vide do autor e obra, 
Contrato de Seguro, p 20-22.  
Ainda PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos seguros, Relatório, Suplemento ao BFDUL, 
Coimbra Editora, 2006, pp 9-10.   
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A partir dos sistemas públicos configurados na lei, os regimes da 
Segurança Social1268, são especificados e concretizados tendo em conta as 
suas especificidades para atender os problemas de cada um dos grupos em 
concreto, sem todavia apresentarem elementos distintos que levam a 
concluir pela perder da unidade do sistema. 
As razões sócio-económicas e político-ideológicas determinaram, grosso 
modo, a tarefa de integração ou da autonomização dos regimes. Assim a 
aproximação entre os regimes dos funcionários públicos e dos combatentes 
da liberdade da Pátria e a completa autonomização dos regimes dos 
trabalhadores (por conta de outrem e por conta própria), em virtude da 
obrigatoriedade e da facultatividade de inscrição e de escolha dos riscos 
cobertos, sem embargo das alterações recentemente introduzidas a partir de 
2007.   
Numa perspectiva histórica, os esquemas relativos à aposentação dos 
funcionários públicos herdados da Administração colonial, como se disse 
supra, mantiveram-se no essencial – à parte a estrutura organizacional 
diversificada que perdeu a sua autonomia e cedeu lugar a centralização 
numa única entidade que congrega as diversas atribuições e competências 
que antes, era estatutariamente, pertenças das Caixas ou Mutualidades.  
 
No país, após independência, com a criação de unidades produtivas 
públicas e privadas foi introduzida o sistema previdencial, como uma 
componente solidária dos trabalhadores quanto à sua protecção social, 
cujos encargos são financiados entre estes e as entidades patronais. Assim, 
os benefícios devidos aos trabalhadores e suas famílias resultaram de um 
sistema de financiamento baseado no princípio da repartição.    
 
 
Subsecção I. Regime geral ou contributivo 
 
O regime geral ou contributivo da protecção social pública enquadra-se no 
sistema clássico, compreendendo uma categoria de trabalhadores 
dependentes e sua família, os trabalhadores por conta própria1269, 
protegidos contra os riscos sociais, previstos em legislação aplicável em 
matéria de protecção social pública. De igual modo, podem ser 
enquadrados, neste mesmo regime, mutatis mutandis, os funcionários 

                                                 
1268 A noção de regimes de segurança social apresentada na SEGURANÇA SOCIAL: Evolução recente – 
1992 a 1995, Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Secretaria de Estado da Segurança Social, p 
7, considera que “são conjunto de normas através dos quais se subjectivam os direitos às prestações da 
segurança social.”  
1269 Para uma precisão destes dois conceitos e suas diferenças cfr. em geral os Acórdãos da Relação do 
Porto, de 30 de Abril de 1979, in COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, Ano IV, 1979, Tomo II, pp 
529-530; da Relação de Évora, de 10 de Janeiro de 1984, in COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, 
Ano IX, 1984, Tomo I, pp 315-316. 
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públicos, sujeitos ao regime de aposentação, nos termos do Estatuto que 
regula esta classe social. 
Na sua essência, a lei determina que o regime geral ou contributivo seja 
dominado pelo princípio da obrigatoriedade da inscrição, em função do 
estatuto sócio-profissional, contra a facultatividade dos profissionais 
liberais, próprio do regime facultativo. Através deles se concretizam as 
prestações sociais, enquanto direitos dos beneficiários. Este facto explica as 
diferentes técnicas utilizadas na cobertura de riscos sociais e as 
modalidades de financiamento, segundo as quotizações ou contribuições 
sobre os salários, como veremos oportunamente. 
 
O regime contributivo da protecção social pública é dominado pelo 
binómio contribuição/benefício. O auferimento deste depende daquela, na 
medida em que este regime está configurado e funcionalizado à efectiva 
contribuição prévia do trabalhador. Isso deixa antever algumas dificuldades 
de ordem prática, nomeadamente o tipo e a natureza de retribuição 
considerada para efeito de cálculo de período contributivo. Esta 
interrogação encontra a sua razão de ser no tipo de economia 
essencialmente agrícola e de subsistência. 
De facto, a formação do período contributivo baseia-se exclusivamente nos 
descontos efectivamente sofridos efectuados a partir de uma base salarial 
auferida pelos trabalhadores durante a sua actividade económica relevante 
para o efeito. Tais descontos incidem sobre as remunerações pagas aos 
trabalhadores por conta de outrem ou rendimentos dos trabalhadores por 
conta própria e estas são expressas em termos pecuniários. Isso introduz 
um elemento de distorção na nossa realidade, a ponto de fazer divergir o 
sistema público de protecção social relativamente ao sistema económico, 
essencialmente pouco monetarizada. As contribuições para o sistema são 
exclusivamente monetárias e elas são inadequadas a uma economia 
parcialmente monetarizada. 
Por outro lado, atendendo a fraca capacidade de produção e produtividade 
nacionais, sobretudo no que concerne à actividade agrícola, parece lógico 
admitir que essa formação dependerá igualmente do tempo da actividade 
laboral que, por sua vez, está dependente, do mercado de trabalho e da 
idade do trabalhador. De outra banda a contribuição é fortemente 
influenciada pelo salário óptimo. E este é mais facilmente alcançado pelos 
trabalhadores intelectuais do que pelos trabalhadores manuais1270.  
 
De uma maneira gera, no regime geral encontram-se os seguintes ramos: 
doença, maternidade, encargos familiares, invalidez, velhice, morte e 
doenças profissionais e acidentes de trabalhos. Do mesmo modo que o 
                                                 
1270 Vide A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, pp 24-25, bem como autores 
citados. 
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regime facultativo engloba os esquemas de prestações sociais de assistência 
médica e pensões de invalidez, velhice e sobrevivência. 
 
 
1. dos trabalhadores por conta de outrem 
 
É fundamental a distinção entre as categorias de trabalhadores para efeitos 
do regime aplicável, de conformidade com o estabelecido em legislação 
própria. A funcionalização da protecção social de acordo com a categoria 
de trabalhadores inculca a ideia de que as eventualidades cobertas 
orientam-se pelo critério dos regimes estabelecidos para cada uma das 
categorias profissionais. Assim sendo a abordagem que se segue terá em 
linha de conta os critérios que delimitam essas mesmas categorias e o tipo 
de protecção social assegurado por via de lei.  
 
 
1.1. dos funcionários públicos  
 
O principal empregador, no sector formal, na Guiné-Bissau, é a 
Administração Pública. Esta garante emprego a uma parte substancial da 
população activa, através dos departamentos ministeriais e suas estruturas 
internas, verificando-se que o grosso desta se encontra nos ministérios que 
tutela a educação, a saúde, a agricultura e o equipamento social1271. 
A justificação para este facto remonta os anos que se seguiram a 
independência política do País, evidenciando uma política pública de 
recrutamento para a Função Pública, baseada mais em critérios políticos e 
compadrios – ainda presentes no actual cenário em que sistematicamente se 
tem erguido a divisa da reforma da Administração Pública, que limita a 
admissão no quadro de pessoal. Não obstante as sistemáticas e maçadoras 
declarações políticas, a indisciplina reinante neste sector da economia 
nacional condiciona a materialização deste objectivo político. 
 
A relação de trabalho com a Administração Pública tem, no plano social, o 
seu reflexo no regime de protecção social dos funcionários públicos. Esse 
regime faz coincidir os âmbitos subjectivos da relação de trabalho e da 
relação da Segurança Social. Com efeito, em ambos as relações são partes a 
Administração Pública e os funcionários públicos, também denominados 
“servidores do Estado”.  

                                                 
1271 Um estudo analítico da distribuição da população activa, no domínio da Administração Pública 
nacional, é feito por CARLOS LOPES, “Diagnóstico e Estratégia…”, especialmente pp 237-238.  
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Para estes a lei concebe, quanto à protecção social, o regime jurídico de 
aposentação dos funcionários públicos1272 – na pós-independência –, uma 
matéria que era regulada pelo disposto no Estatuto de Funcionalismo, por 
força da Lei n.º 1/1973, até a sua parcial revogação, no ano de 1987, pelo 
Decreto n.º 13/1987, de 4 de Maio1273. Este diploma vigorou 
transitoriamente até à entrada em vigor do EPAP.  
Os objectivos principais do Decreto n.º 13/1987 situam-se na esteira das 
reformas económica e políticas encetadas a partir dos anos oitenta. Trata-se 
de um diploma de natureza essencialmente jurídico-laboral, e 
especificamente concebido na perspectivada da reforma da Administração 
Pública. Através dele procura-se a obtenção de “mais eficácia, 
racionalidade das suas estruturas e diminuição das despesas públicas em 
salários”. Assim, a institucionalização de uma política de 
“descongestionamento de pessoal, de forma preferencialmente não 
coactiva”, conforme Preâmbulo do mesmo Decreto, permite o surgimento 
de um novo dispositivo aplicável à matéria de aposentação dos 
funcionários públicos. Este consagra a possibilidade do que se vulgarizou, 
entre nós, denominar de licenciamento ou desvinculação (voluntária) de 
serviço.  
No essencial, esse diploma, regula o âmbito de aplicação objectivo e 
subjectivo (artigo 1.º), fixa o limite de idade (artigo 2.º), cria um novo 
mecanismo de desvinculação à Função Pública, após atingido o limite de 
idade (artigo 3.º), formula o critério para o cálculo da pensão mínima 
(artigo 5.º), cria a figura jurídica da aposentação por doença prolongada 
(artigo 6.º), estabelece a possibilidade de requerimento da aposentação 
voluntária (artigo 7.º), os direitos dos funcionários desvinculados de 
funções e a formalidade (artigo 8.º), os benefícios (artigo 9.º), a inclusão na 
contagem de efectividade do tempo de serviço prestado no sector público 
empresarial (artigo 10.º). Todas estas matérias já reguladas na legislação 
anterior foram revogadas pelo Decreto n.º 13/1987.  
 
Na actualidade, após a vigência transitória do Decreto n.º 13/1987, o 
quadro normativo que regula a relação jurídico-laboral dos funcionários 
públicos com a Administração Pública está estabelecido no Decreto-Lei n.º 
12-A/1994, de 28 de Fevereiro, consubstanciando o EPAP. Trata-se de uma 
legislação que reflecte a visão político-filosófica de um tipo de Estado que 
havia abandonado as políticas e os pressupostos centralizadores da 
sociedade e da economia. 

                                                 
1272 Sem embargo do reconhecimento da diferença de regimes de direito laboral e em consequência do 
direito social, a inserção desta matéria no regime geral de protecção social associa-se, fundamentalmente, 
a dois aspectos: a vinculação a uma entidade patronal, o Estado-Administração, e o pagamento de 
contribuições para a aposentação, com base nos salários auferidos pelo trabalhador da Administração 
Pública, vulgarmente conhecido por funcionário público, subordinado ao regime estabelecido no EPAP.  
1273 Publicado em Suplemento ao BO n.º 18, da mesma data. 
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O diploma de 1994, situando-se na linha da reforma e modernização do 
Estado e da Administração Pública, procurou equilibrar “os superiores 
interesses da administração pública e os legítimos interesses dos seus 
servidores” (lê-se do Preâmbulo). Nesta base a previsão de um quadro de 
protecção social da Função Pública. Alguns dos pressupostos de 
efectivação desta não se encontram expressos neste diploma. É o caso da 
inscrição1274. 
 
De uma maneira geral o quadro de pessoal com vínculo à Administração 
Pública apresenta situações mais ou menos anómalas: funcionários de 
quadro, contratados, agentes, eventuais e licenciados, muitos deles à espera 
da conclusão das formalidades de licenciamento. Um número significativo 
destes tem vínculos precários. Igualmente o grupo daqueles cuja situação 
jurídica carece de clarificação1275.    
Resulta desta consideração que o panorama da Administração Pública 
guineense é marcado por uma situação complexa a nível do seu pessoal, 
com diferentes estatutos e qualificações, o que se repercute nos seus 
direitos, mormente o direito à protecção social pública. Como bem parece 
fácil concluir, à excepção daqueles primeiros, todos os outros servidores do 
Estado, devido à natureza precária do vínculo jurídico-administrativo, não 
beneficiam de estatuto derivado de contrato (efectivo) com a Função 
Pública e, nessa mesma, não beneficiam de nenhum direito à protecção 
social pública. 
A legislação aplicável aos funcionários públicos, no domínio da protecção 
social, prevê um conjunto de direitos, que varia em função dos riscos 
sociais. A garantia da cobertura dos mesmos está em função da 
contribuição do funcionário público para o sistema. [Comparativamente aos 
trabalhadores das empresas públicas e privadas, eles não beneficiam de 
financiamento da entidade patronal para a cobertura dos riscos de acidentes 
de trabalho, nem da comparticipação das contribuições sociais].  

                                                 
1274 O Decreto n.º 12-A/1994 não faz referência à obrigatoriedade de inscrição – contrariamente à 
legislação anterior. A ausência de explicitação quanto a esta não pode ser entendida como equivalendo a 
sua dispensabilidade. Aliás, como se sabe, esta pode ser efectuada oficiosamente. 
1275 Apesar da distância temporal não resistimos a tentação de transcrever as observações de CARLOS 
LOPES, “Diagnóstico e Estratégia…”, pp 238-239: “Em toda a Administração apenas 25,5% são 
funcionários do quadro; 0,2% são contratados, 68,4% são eventuais, 2,2% estão a ser apresentados – 
(aposentados?) – e 3,7 deveriam ser licenciados (segundo dados da FP em Julho de 1986). É uma situação 
anómala a de uma Administração que tem mais de 70% dos seus efectivos com vínculos precários ou, o 
que parece ser mais o caso, sem uma situação jurídica clara… Mesmo assim e, contrariamente ao que se 
poderia esperar, os serviços públicos têm 2900 analfabetos.”  
Sem embargo do desfasamento temporal a situação actual não se difere em muito da de uma vintena de 
anos. Foi concluído, recentemente, no ano 2009, o recenseamento nacional para o apuramento dos dados 
populacionais dos funcionários públicos. Esta será uma ocasião para se confirmar/infirmar a percepção 
sobre a realidade. Ou mias uma medida sem continuidade…   
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As disposições das alíneas j), l) e o), do n.º 1, do artigo 65.º EPAP1276 
estipulam, para os funcionários públicos, o direito à assistência médica e 
medicamentosa, às indemnizações e pensões legais em caso de acidentes 
em serviço e à aposentação e correspondentes pensões, respectivamente, 
sem contar com outras prestações sociais1277.    
A enumeração taxativa dos direitos dos funcionários públicos, conforme o 
artigo 65.º EPAP, inclui o direito às indemnizações e pensões em caso de 
acidente em serviço [cfr. al. l), n.º 1, artigo 65.º]1278, geradora de 
incapacidade que, pela sua natureza, supõe diminuição ou perda de aptidão 
para o trabalho e implica o total cerceamento ou a redução do rendimento 
ou salário por parte do trabalhador, motivada por um infortúnio que afecta 
directamente o trabalhador e sua família.  
 

                                                 
1276 O regime de aposentação (voluntária e obrigatória) consagrado no EPAP para os funcionários 
públicos está regulado nos artigos 254.º a 273.º. A aposentação voluntária tem lugar por manifestação 
(voluntária) do funcionário público interessado (n.º 2, do artigo 254.º) e a aposentação diz-se obrigatória 
quando resulta do limite de idade, determinação da lei ou processo disciplinar por faltas (n.º 3, idem). 
1277 Entre elas conta-se o abono de família devido aos filhos do funcionário e agente, mesmo em caso de 
falecimento. Este direito é extensível aos nascituros (artigo 71.º EPAP). Pelo Decreto n.º 11-A/1985, de 
13 de Março, publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 19, da mesma data, estendeu-se o benefício deste 
direito a todos os funcionários públicos independentemente da sua categoria, bastando que esteja na 
situação de efectividade de serviços ou legalmente equiparada (artigo 1.º do mesmo Decreto), numa clara 
intenção da sua universalização ao núcleo dos servidores do Estado. Mas esta universalização não se 
verifica em relação à universalidade dos membros da família, pois é limitado a três filhos (artigo 2.º, 
idem), sem prejudicar os direitos adquiridos (artigo 3.º, idem).   
1278 Em relação às prestações sociais devidas por acidente de trabalho e doenças profissionais seguem-se 
os dispositivos constantes do Decreto n.º 4/1980. Este configura uma ampla abrangência do núcleo 
subjectivo do seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais, de acordo com o artigo 2.º, n.º 1, 
Decreto n.º 4/1980: “trabalhadores por conta de outrem em qualquer actividade de fim lucrativo ou 
não...” (negrito nosso).  
Numa primeira interpretação, nesta formulação está incluído um núcleo subjectivo constituído quer por 
trabalhadores públicos, os funcionários públicos ou servidores de Estado, quer por trabalhadores de 
empresas públicas e privadas. Todos eles gozam do direito à indemnização (e às pensões) em casos de 
acidentes em serviço, conforme se viu a propósito da análise do Decreto n.º 4/1980.  
Em relação aos funcionários públicos, com vínculos à Administração Pública em geral, auferem 
remunerações brutas como contrapartida dos esforços dispendidos. Sobre elas recaem deduções ou 
descontos. Estes não incluem o ramo de acidentes de trabalho. Os artigos 78.º e 79.º do EPAP são 
consagrados à matéria em análise. Neste último figuram os descontos obrigatórios relativos ao imposto 
profissional, à compensação para aposentação e ao imposto de selo, sem embargo dos descontos 
facultativos, que carecem da autorização expressa do titular do rendimento (n.º 3, artigo 78.º, idem). 
Contudo, nos casos de incapacidade permanente absoluta ou parcial devido a acidente de trabalho e 
doença contraída no exercício de funções públicas (artigo 256.º, idem), o funcionário público beneficia de 
aposentação por acidente de serviço (artigo 268.º, idem). O mesmo se diga em relação à doença 
prolongada (artigo 270.º, idem).  
Mas, por sua vez não se prevê nenhum desconto específico para cobrir o encargo relativo ao acidente de 
trabalhão e doenças profissionais. O que me leva a perguntar se estará incluído no desconto para a 
aposentação em geral? Ou uma outra hipótese seria admitir que é assegurado pela entidade patronal, a 
Administração Pública, à semelhança do que se verifica em relação aos trabalhadores das empresas 
públicas e privadas? Mas, nem por isso dispensaria a sua previsão legal.  
O problema que se segue estará na entidade que gere os recursos financeiros afectos à cobertura dessas 
eventualidades. Com efeito, no regime geral da previdência social compete ao INPS. Por paralelismo a 
mesma solução deverá ser seguida para os funcionários públicos. Isto é será uma estrutura (pensa-se a 
Direcção de Serviços de Pensões e Aposentação) do Ministério das Finanças a entidade gestora.     
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A vinculação laboral cria, na esfera jurídica do funcionário público, um 
direito ou uma expectativa jurídica no concernente à aposentação, enquanto 
risco social protegido nos termos da lei, e às prestações dele decorrente, 
uma vez atingida a idade da reforma ou verificada a incapacidade absoluta 

1279. Dito de outro modo, a relação jurídica de aposentação é composta por 
dois direitos: o direito à aposentação, um direito unitário a receber as 
pensões vitalícias de aposentação, e o direito às prestações periódicas que 
materializam a reforma ao longo do tempo. 
O trabalhador ou funcionário público beneficia de uma indemnização por 
velhice ou por incapacidade permanente1280 em função das suas retribuições 
e antiguidade, expressa em categoria profissional. Esta determina as 
funções exercidas pelo funcionário público/trabalhador. Noutras palavras 
ela determina qualitativamente a prestação de trabalho (categoria-função ou 
contratual), diferente da sua função de definição da posição do trabalhador 
na Administração Pública (categoria-estatuto)1281.    
A importância da definição da categoria decorre da sua própria natureza, tal 
como se infere do que se disse supra. Mais do que uma mera questão 
formal, ela manifesta-se no desenvolvimento sistemático da actividade do 
funcionário público/trabalhador. Assim, a progressão na categoria, de 
acordo com os preceituados em legislação própria. Significa isso que ela 
goza de protecção legal. Por exemplo ela não pode ser alterada, caso em 
que implica modificação do objecto do contrato e, portanto, deve merecer 
concordância expressa do funcionário público/trabalhador, salvas as 
situações que configuram ius variandi1282.  
                                                 
1279 O direito à aposentação requer a satisfação de duas condições:  
a) limite de idade: aos 60 anos e período mínimo de prestação de serviço de 15 anos ou aos 40 anos e 5 
anos de serviço, quando se trata de incapacidade absoluta (artigo 255.º EPAP);  
b) descontos ou compensação de aposentação de 6%, incidente directamente sobre a totalidade da 
remuneração do funcionário ou agente da Administração Pública (artigo 262.º EPAP). 
Entretanto, a atribuição deste direito pode ter lugar aos 50 anos e 5 anos de serviço (n.º 7, artigo 255.º), 
com penalização de desconto até atingir a idade de reforma de 60 anos (n.º 8, idem) ou 
independentemente da idade, quando o funcionário ou agente tiver completado mais de 20 anos de 
serviço. 
1280 A incapacidade permanente total, por acidente de trabalho, constitui condição necessária e bastante à 
atribuição do direito à aposentação, independentemente da idade e do tempo de serviço. Cfr. artigo 256.º, 
n.º 1, EPAP. Este mesmo regime é extensível a situações de doenças profissionais, conforme manda o n.º 
2 do mesmo artigo.   
1281 Sobre estes conceitos vide as doutrinas professadas por ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, 
Direito do Trabalho, pp 204 e ss; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, 
pp 665-669, que aponta as várias acepções da categoria, a saber: “categoria-habilitação, que corresponde 
às qualificações extra-contratuais do trabalhador, “categoria-função” relativa à actividade do trabalhador, 
“categoria-estatuto” inerente à designação da situação laboral para efeitos de aplicação de normas, a 
“categoria interna” equivalente a posição do trabalhador na empresa e a “categoria-designação” ou 
denominação da posição do trabalhador na empresa. 
Ainda o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2-7-2003, relativo ao Processo n.º 10241/2002-4); 
os Acórdãos do STJ de 15.11.95, in AD 414/756; de 6.3.96 in CJ 1996, Tomo I, p 266; de 15.1.97 in AD 
428-429, -p 1050; e 18.3.98, in CJ 98 Tomo I, p 282. 
1282 Configura a faculdade reconhecida à entidade patronal de exigir do trabalhador a prestação de 
serviços não abrangidos pela sua categoria profissional. Trata-se de um poder excepcional, cujo exercício 
não corresponde ou integra o conteúdo normal do poder de direcção da entidade patronal e depende da 
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Por outro, o desenvolvimento da categoria verifica-se nos termos 
contratualmente estabelecidos. O congelamento (temporário) da progressão 
(automática) na carreira representa a situação de inalteração da posição do 
funcionário público ou trabalhador no estatuto remuneratório (progressão 
salarial), e repercute-se no seu direito subjectivo1283, designadamente em 
matéria da carreira contributiva e do direito à aposentação e 
correspondentes prestações periódicas.  
 
Nos últimos tempos, sistematicamente, surgem, em todas as Leis de 
Orçamento do Estado, sem qualquer justificação aparente, mormente de 
natureza administrativa, como seja a avaliação ou desempenho inadequado, 
restrições aos direitos dos funcionários públicos em geral no concernente à 
progressão na carreira.  
Como se sabe, a dinâmica da carreira concretiza-se na alteração do 
posicionamento remuneratório na categoria, reunidos os pressupostos 
legais (mormente a avaliação de desempenho). Assim, a não evolução 
normal da mesma, isto é o seu congelamento, implica contagem do tempo 
de serviço, mas sem efeito útil previsto na lei: a progressão em todas as 
carreiras e categorias1284.  
Trata-se de uma medida que tem vindo a ser renovada, anualmente, e 
revela-se prejudicial para o funcionário público, que se vê recusado um 
direito. Este prejuízo mais se agrava se considerarmos a relação de 
dependência dos descontos efectuados e incidentes sobre os salários 
auferidos durante a vida activa e o direito à pensão de aposentação e suas 
prestações periódicas. 
Por isso duvida-se da constitucionalidade – evidentemente que tal não se 
questiona do ponto de vista formal e orgânico, mas material – das normas 
orçamentais que restringem os direitos dos funcionários públicos, quanto à 
progressão na carreira.  
Nem mesmo a solução legal encontrada no Decreto n.º 24/20061285, apesar 
de expresso reconhecimento da injustiça decorrente do facto de existirem 
“trabalhadores da Função Pública que permanecem há longo tempo na 

                                                                                                                                               
verificação cumulativa dos requisitos legais, mormente o carácter transitório ou temporário das funções. 
Entre nós, este poder está previsto no artigo 27.º LGT. 
Para uma visão doutrinária vide, entre outros, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do 
Trabalho, pp 679-681. 
1283 Nesse sentido ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito do Trabalho, pp 670-671, sem 
embargo de ambas se afigurarem meras expectativas, conforme o mesmo autor e obra, pp citadas. 
1284 Entre outras disposições normativas sobre o assunto, o artigo 282.º EPAP, enquadrado no Capítulo 
XVI, Disposições finais e transitórias, manda congelar, transitoriamente, a progressão em qualquer 
carreira. E igualmente o Preâmbulo do Decreto n.º 24/2006, que passamos a transcrever na íntegra, 
devido à sua importância para a nossa análise: “Essa estagnação significa que, não lhes tendo sido dada a 
possibilidade de ascender à categoria superior, deixaram de beneficiar de aumento de ordenado, 
expectativa legítima de qualquer trabalhador que ingressa na Função Pública.” 
1285 Relativo às promoções dos funcionários públicos em iminência de reforma, com estagnação na 
carreira comprovada, publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 49, de 6 de Dezembro. 
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mesma categoria, sem qualquer promoção nem mudança de letra” (cfr. 
Preâmbulo), se afigura satisfatória: a compensação material dos 
trabalhadores, como prémio1286.   
Mesmo se considerarmos a bondade desta solução legal, resultar-se-ia 
limitado o ‘prémio de compensação’, porquanto não cobre todo o período 
de estagnação da progressão. Assim, a sua limitação a quatro 
promoções1287, sem consequência no posicionamento remuneratório1288, 
com a agravante do ónus de prova pertencer ao interessado1289, para além 
de, em relação aos funcionários públicos no activo, continuar a vigorar o 
congelamento da progressão na carreira, com todas as consequências. 
Os beneficiários de prestações de aposentação (ex-funcionários públicos, 
agora aposentados, e os combatentes da liberdade da Pátria) estão sujeitos 
ao dever de comprovação, anual, da prova de vida, para continuarem a 
beneficiar do direito às prestações integrais perante o Estado1290.  
 

                                                 
1286 Na linha do Preâmbulo do Decreto n.º 24/2006: “O objectivo do presente Decreto é, em certa medida, 
compensar materialmente esses trabalhadores, fixando-se-lhes uma pensão que atenda, como prémio, a 
sua antiguidade no exercício de funções públicas, e não, neste caso específico, a categoria em que ficaram 
estagnados durante muitos anos.” (Negrito nosso). 
Se se compreende a necessidade e a justeza deste diploma, mal se compreende que se trata da concessão, 
pelo Governo, de “prémio” aos trabalhadores gravemente prejudicados, ao longo de muitos anos, nos 
seus direitos fundamentais. Estes são protegidos pela Constituição e pelas leis ordinárias e a sua violação 
é susceptível de tutela judicial. Os direitos dos trabalhadores não dependem de nenhuma benevolência 
política. Enquanto direitos constitucionais eles gozam do princípio da vinculatividade das entidades 
públicas (e também privadas). Vide, para o efeito, artigo 30.º, n.º 1, CRGB.    
1287 Dispõe o artigo 2.º, n.º 1, do Decreto n.º 24/2006: “Aos trabalhadores a que se refere o artigo 
precedente será concedida uma diuturnidade de 15% por cada três anos de serviço, até ao máximo de 
quatro diuturnidades” (negrito nosso). 
1288 O disposto no artigo 3.º do Decreto n.º 24/2006: “As diuturnidades que se concedem nos termos do 
presente diploma só relevam para efeito de aposentação, não tendo nenhuma repercussão nos salários 
actuais.” (Negrito nosso). 
O mesmo é dizer que não existe efeito útil no concernente à progressão na carreira e consequentemente 
no nível salarial do trabalhador contrariamente ao direito estabelecido na legislação que regulamenta 
especificamente, entre outros, os direitos e deveres dos funcionários públicos perante à Administração 
Pública, o EPAP, aprovado pelo Decreto nº 12-A/1994, consubstanciando uma lei de valor reforçada. 
Mais ainda, em virtude do esforço contributivo ser, em geral, proporcional à posição na carreira e 
consequente remuneração, o nível salarial torna-se determinante dos benefícios sociais.  
Por esta razão duvidamos da constitucionalidade de alguns preceitos constantes do Decreto n.º 24/2006, 
mais não seja por violação da regra de hierarquia das fontes de direito (Decreto-Lei versus Decreto) e 
violação da regra de sucessão das leis no tempo quando se confrontam lei geral e lei especial ou vice-
versa.     
1289 Esta inversão de ónus de prova consta do n.º 5 do artigo 2.º do Decreto n.º 24/2006: “Cabe aos 
interessados fazer prova do tempo de serviço que deve ser contado para efeitos de atribuição das 
diuturnidades.” 
Esta disposição constitui um das flagrantes violações das disposições constitucionais que consagram 
direitos, liberdades e garantias fundamentais. A contagem do tempo de serviço é um dos direitos 
fundamentais do trabalhador. Ela inicia-se com o vínculo entre este e a entidade patronal (no caso em 
concreto a Administração Pública), nos termos da lei. Esta regra básica não pode ser invertida seja a que 
pretexto ou para conseguir que objectivos.     
1290 Um exemplo do cumprimento desta exigência legal encontra-se na Circular n.º 01/2006, de 31 de 
Janeiro, do Ministro das Finanças, publicada em Suplemento ao BO n.º 7, de 14 de Fevereiro, que fixa o 
prazo para esse fim, no concernente ao ano económico de 2006.   
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Dentro deste universo consideravelmente amplo, onde se incluem todos os 
funcionários públicos, pelas suas especificidades1291, os professores e os 
para-médicos vêm reforçadas a sua protecção social. Apesar de tudo tal 
situa fora do sistema tradicional de protecção social e, portanto, não 
enquadra o objectivo, restringindo-se unicamente os seus benefícios a vida 
laboral activa, sem qualquer influência no plano pós-laboral, 
independentemente das suas causas. É o que acontece com o “complemento 
salarial” configurado no artigo 23.º, n.º 1, al. a) do Fundo de Assistência ao 
Pessoal Docente e Para-médico, pela sua natureza, precária e dependente, 
neste concreto, de disponibilidade financeira e de um ambiente de 
cooperação internacional propício ao financiamento dos dadores de ajuda 
ao desenvolvimento. 
 
Para finalizar este ponto, aproveita-se para fazer uma rápida referência 
desta temática no plano africano. A procura de uma aproximação das 
diferentes experiências das Administrações Públicas africanas, no seu 
conjunto.  
O “Observatoire des Fonctions Publiques Africains”, abreviadamente 
OFPA, com sede em Cotonou, Benin, foi criado em 1991, pela Conferência 
dos Ministros de tutela da Função Pública, que contou com a participação 
de vinte e três Estados africanos. A sua principal missão consiste em 
aplicar em comum as experiências de reestruturação da Função Pública 
nesses Estados, através da colecta de informações, apreciação/discussão de 
problemas comuns, identificação de programas regionais e implicação nas 

                                                 
1291 Essas especificidades (não específicas desses grupos profissionais) estão na origem do dispositivo ou 
Fundo de Assistência ao Pessoal Docente e Para-Médico, criado pelo Decreto n.º 15/1991, de 31 de Julho, 
publicado em Suplemento ao BO n.º 30, da mesma data. Na sua origem “(…) uma nova estratégia para o 
sector social…, implica um conjunto de medidas que façam face aos diversos estrangulamentos 
actualmente existentes” e “considerando que a baixa remuneração e má condição de vida dos quadros da 
Educação e Saúde têm sido factores de impacto negativo para o desenvolvimento dos mesmos,…”, in 
Preâmbulo. Nesses termos e contando com a cooperação de “organismos estrangeiros que apoiam o sector 
social” foram mobilizados “fundos que seriam alocados à melhoria das condições remuneratórias do 
pessoal deste sector.” (Idem). 
A necessidade de “criação de uma estrutura de enquadramento legal para a utilização desses fundos, 
obedecendo a mesma, por um lado a legislação em vigor no País e, por outro, às condições exigidas por 
parte dos organismos financiadores.” (Idem). 
Em termos estatutários, o Fundo substancializa uma pessoa moral, com autonomia administrativa e 
financeira, com património próprio, constituído por bens e direitos afectos à realização dos seus fins, 
respectivamente, n.ºs 1 e 2, do artigo 1.º do Decreto n.º 15/1991. Ele desenvolve a sua actividade sob 
tutela conjunta dos Ministérios da Economia e Finanças, Educação e da Saúde Pública (artigo 3.º, idem), 
tendo na sua orgânica uma composição tripartida (Conselho de Gestão, Conselho Consultivo e Comissão 
de Fiscalização, nos termos dos artigos 6.º e ss, idem). 
As suas receitas são constituídas por transferências do orçamento do Estado; rendimentos dos seus bens e 
outras permitidas por lei, conforme respectivamente as als. a) a c), ao artigo 22.º, idem, necessárias ao 
financiamento das seguintes despesas (artigo 23.º, idem): complemento salarial; financiamento de 
construção de habitação para os docentes e para-médicos e outros subsídios definidos pela tutela.         
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actividades de estudo e de investigação. Nessa linha se situa a realização de 
um seminário regional sobre a temática da protecção social1292.     
 
 
1.2. dos trabalhadores dependentes    
 
Convém precisar o limite deste ponto do trabalho. Apesar da simplicidade 
da expressão trabalhadores dependentes, ela pode significar uma 
abrangência de situações de dependência, de difícil concretização, que a 
doutrina e jurisprudência mais avisadas dedicaram importantes análises e 
decisões jurídicas1293. Pelo que, aqui, a utilizamos no sentido de equivaler 
os trabalhadores vinculados a contrato individual de trabalho, regulado pelo 
direito de trabalho, para excluir os funcionários públicos, anteriormente 
objectos de análise.  
   
As relações jurídicas e económicas de dependência ou subordinação 
consubstanciam um vínculo laboral que une o trabalhador ao empregador 
ou entidade patronal. Atendendo o complexo de direitos e deveres de cada 
uma das partes, entendeu-se, por bem, proceder a sua sistematização num 
diploma denominado, entre nós, Lei Geral de Trabalho, LGT. Esta regula 
especificamente a relação de trabalho subordinado entre o empregador e o 
trabalhador vinculado a um contrato individual de trabalho, dominado por 
normas de direito privado.    
 
A Lei Geral de Trabalho dispõe, no seu artigo 1.º, quanto ao campo de 
aplicação, que a “presente lei é aplicável às relações laborais, entre 
empregadores e trabalhadores que exercem sua actividade no território a 
República da Guiné-Bissau” (n.º 1), sendo que a sua aplicação subjectiva 
exclui os “trabalhadores da função pública …, salvo disposição em 
contrário que mande aplicar no todo ou em parte” (n.º 3), como, 
igualmente, se exclui do seu domínio, as relações laborais constituídas 
longe do território nacional1294, ainda que a sua execução passe, 

                                                 
1292 Este seminário orientou-se sobre o tema “Protection social et retraite dans les fonctions publiques 
africaines – Principes de base et expériences comparées”, Bissau (Guinée Bissau), du 29 au 31 octobre 
2008, organizado pelo Observatoire des Fonctions Publiques Africains, OFPA, com o apoio do Governo 
guineense.  
Nele foram abordados dois importantes temas: “La protection sociale des fonctionnaires” e “La retraite – 
Principes de base et expériences comparées”, que contaram com experiências dos técnicos de Estados 
representados, na perspectiva de compatibilização das normas – no quadro da dinâmica da integração 
regional e da convergência administrativa – com as normas internacionais. 
1293 São várias as posições doutrinárias e jurisprudenciais, quer portuguesas, quer estrangeiras. Sobre o 
assunto, no caso português, vide, entre outros, a síntese de ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança 
Social, pp 681-682.  
1294 Sobre o assunto vide ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 685-686.  
Representaria a situação de destacamento (externo ou interno), que permite a um trabalhador, por decisão 
da respectiva entidade patronal, desenvolver, no estrangeiro, temporariamente, a sua actividade 
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temporariamente, por este (n.º 4), e, portanto, estas não são dominadas pela 
legislação nacional sobre a protecção social do regime previdencial. 
O contrato de trabalho é nela definido como “aquele pelo qual um 
trabalhador se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade 
intelectual ou manual a um empregador, sob a autoridade e direcção deste”, 
conforme preceitua o artigo 4.º LGT, em tudo igual ao disposto no artigo 
1152.º CC.  
Trata-se de uma definição ampla1295 que abarca toda e qualquer relação 
laboral em que estão presentes elementos de contrato de trabalho 
(subordinado), dominado pelas normas do direito de trabalho, que 
caracteriza a dependência de uma das partes contratuais a outra, 
respectivamente o trabalhador ao empregador. A dependência ou 
subordinação qualifica a situação de vinculação ou subordinação 
económica (da qual deriva uma remuneração) e jurídica, traduzida na 
autoridade e direcção alheias. Esta dependência pode verificar-se em geral 
quanto à definição dos elementos essenciais (mormente a prestação de 
trabalho, a organização e integração funcional na estrutura do processo 
produtivo, a propriedade dos instrumentos de trabalho, os processos e 
métodos, o local de trabalho, os condicionalismos temporais: horários e 
períodos de trabalho, a remuneração, o controlo alheio, …) da actividade 
subordinada.  
A relação jurídico-laboral entre o empregador e o trabalhador é valorada 
pelo ordenamento jurídico da protecção social em geral. Ou seja dessa 
mesma relação decorrem regimes jurídicos precisos, sobretudo, em matéria 
da previdência social. Assim, por exemplo, o regime de vinculação, o de 
contribuição salarial e o de prestações sociais. 
Entre nós, não há coincidência subjectiva entre a relação constituída sob a 
égide do direito laboral, que se estabelece entre a entidade patronal e o 
trabalhador, e a relação derivada do direito social, firmado entre a entidade 
patronal e a entidade previdencial no benefício do trabalhador. Ou seja, a 
relação de trabalho e a relação de protecção social não coincidem em 
termos de entidades.   
O conjunto das legislações aplicáveis garante um conjunto de direitos (a 
par da sujeição a deveres laborais) aos trabalhadores dependentes. O 
                                                                                                                                               
profissional, continuando o mesmo a se submeter a legislação laboral e da segurança social do país de 
origem.  
A globalização das economias e a internacionalização das economias nacionais podem estar na origem de 
movimento temporário de pessoal das empresas para estrangeiro. Veja-se o caso do pessoal da ASECNA, 
uma multinacional que desenvolve actividades de prestação de serviços da navegação aérea em dezassete 
Estados da África e Madagáscar. Dada a sua natureza, a actividade desta multinacional caracteriza-se por 
ser multi-localizada e desenvolvida fora da jurisdição dos Estados. 
No mesmo sentido, vide BERNARD SAINCY, “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, p 85.  
1295 Para uma crítica a opção legislativa quanto à abrangência da formulação legal do trabalhador 
dependente, para efeitos do seu enquadramento no regime geral da protecção social, vide, entre outros, 
ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 687-688.  
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recurso a conceitos juslaboralista está na origem da presença de aspectos de 
direito laboral no campo da protecção social, estendendo-se, de modo 
particular, ao domínio do enquadramento nos regimes de protecção social. 
Ao trabalhador, segundo o disposto no artigo 24.º, al. h, LGT, é garantido a 
“protecção nos riscos sociais”, cuja concretização se materializa nas 
eventualidades cobertas nos acidentes de trabalho e doenças profissionais e 
outras.  
Os normativos do direito da protecção social, atendendo a sua relação com 
os do direito em geral, e particularmente com os do direito laboral, 
consagram dispositivos que concretizam os direitos laborais. Assim, por 
exemplo, a obrigatoriedade de seguro para os trabalhadores por conta de 
outrem em geral, independentemente do ramo de actividade.  
Noutra linha, os beneficiários de pensões de reforma do regime geral 
contributivo são obrigados a fazer prova anual de vida, sob pena de 
suspensão de pagamento dos seus direitos às prestações periódicas ou 
mensais, como manda, imperativamente, o preceituado no artigo 69.º, n.º 1, 
al. a) LPS.  
 
Presentemente a matéria de protecção social dos trabalhadores por conta de 
outrem está configurada no Capítulo II da LEPS, especialmente regulada na 
Secção II, artigos 17.º a 21.º, relativos a este regime. No cômputo geral, 
mantém-se as linhas mestras da anterior disciplina (mormente, a 
obrigatoriedade de inscrição das entidades patronais e dos trabalhadores, 
sendo da responsabilidade daquelas, como estabelece o artigo 19.º, a 
equiparação de administradores, directores gerais e directores das empresas 
públicas e mistas, gerentes das sociedades, bem como os aprendizes, 
tirocinantes e estagiários, aos trabalhadores por conta de outrem, conforme 
o artigo 10.º, n.º 3, idem).  
Contudo, algumas inovações são introduzidas, quais sejam a possibilidade 
de, dependendo das condições sócio-económicas, se criar um subsídio de 
desemprego para os “beneficiários com longas carreiras contributivas” 
(artigo 18.º, n.º 2, LEPS).  
Por outro lado, a possibilidade da definição, por via legislativa, de alguns 
elementos que concorrem para a concretização do direito desses 
trabalhadores e suas prestações sociais, designadamente o montante, quer 
máximo, quer mínimo das prestações, surge com a nova legislação sobre a 
matéria da protecção social dos trabalhadores por conta de outrem. Estas 
inovações constam do artigo 21.º LEPS1296. 
 
                                                 
1296 Estabelece os seguintes: “1. Os montantes das prestações são definidos por decreto, podendo ser 
modelados segundo o grau de incapacidade, a idade, os encargos familiares e, à excepção dos riscos 
profissionais, segundo os rendimentos e os períodos de actividades profissional ou contributivos. 
2. Por decreto é definido o montante máximo e mínimo das prestações, bem como as regras a que deve 
obedecer a revalorização das remunerações que servem de base ao cálculo das prestações.”  
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2. dos trabalhadores por conta própria 
 
Neste número ter-se-á em consideração os trabalhadores por conta própria 
em geral, sem quaisquer especificações, porquanto não resulta de lei 
nenhum regime específico para o conjunto de trabalhadores assim 
denominados, contrariamente à situação dos trabalhadores por conta de 
outrem categorizados em públicos – apesar de contemplar diversas 
situações diferenciadas: efectivos, contratados, prestação de serviços, – e 
dependentes. Esta bipartição categórica determina diferentes regimes 
aplicáveis aos universos assim compreendidos. 
 
A composição subjectiva do universo de trabalhadores compreende, 
igualmente, os trabalhadores por conta própria ou trabalhadores 
independentes1297 (também designados trabalhadores autónomos), sem 
vínculo jurídico-laboral de subordinação à autoridade e disciplina alheia. 
Nesta medida estes não auferem rendimentos como contrapartida de uma 
contraprestação devida em virtude deste tipo de relação, mas por via da 
prestação de serviços1298. 
A definição legal de trabalhadores independentes surge da necessidade da 
disciplina legal do seguro obrigatório, pela primeira vez, no ano de 1980, 
com o Decreto n.º 4/1980, de 6 de Fevereiro. Este joga um papel 
importante no domínio da protecção social. Assim se justifica o 
alargamento deste seguro aos trabalhadores independentes, considerados, 
para efeitos do presente diploma, os “que exercem uma actividade 
profissional autónoma sem subordinação jurídica ou de facto a uma 
entidade patronal” [artigo 2.º, n.º 2, al. c) do Decreto n.º 4/1980].  
Em termos doutrinários atende-se a ideia da não vinculação: de jure ou de 
factum a uma entidade, quer pública, quer privada. Tal é o reflexo da 
definição do legislador ordinário na prática doutrinária. Assim, as figuras 
de empresário e de trabalhador coincide na mesma pessoa.  

                                                 
1297 Para uma visão e os problemas relacionados com esta categoria de profissionais, vide ILÍDIO DAS 
NEVES, Direito da Segurança Social, pp 734-751.  
Em particular, poder-se-ia chamar à colação, nesta matéria, o regime fiscal desta categoria de 
profissionais: os rendimentos provenientes do exercício de uma actividade liberal, tributados em sede de 
imposto profissional, presumem-se resultado da actividade económica independente. Nestes termos e 
seguindo, com as devidas adaptações, a orientação doutrinária de PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité 
Sociale, p 176: “Par revenus professionnelles, il y a lieu d’entendre les revenues professionnelles bruts, 
diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés 
conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenues, dont l’assujetti a bénéficié, en qualité de 
travailleur indépendant…. ”  
1298 Em virtude do disposto no artigo 1154.º CC: sobre Contrato de prestação de serviços não é difícil 
concluir pelo enquadramento da vinculação dos profissionais liberais neste tipo de contrato, pelo facto de 
nele não existir nenhuma subordinação jurídica, mas apenas a obrigação de proporcionar a outra parte o 
resultado do trabalho.  
Vide sobre o assunto ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 734 e ss. 
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No entanto, apesar da diversidade e complexidade de situações muito 
diferenciadas1299 que este universo pode abarcar – administradores e 
industriais, pequenos comerciantes, djilas ou comerciantes ambulantes (que 
percorrem diariamente centenas de quilómetros…), bideiras, agricultores 
que trabalham a terra para o seu sustento e da sua família, sem contar com 
a formalidade ou informalidade em que os mesmos podem exercer as suas 
actividades no conjunto da economia – ele não fornece nenhum critério1300 
que permite dissipar as dúvidas ou dificuldades que a sua 
operacionalização poderá implicar, nomeadamente em matéria do 
destinatário do resultado da actividade desenvolvida: a si ou a terceiro, em 
virtude do seu enquadramento no âmbito das prestações de serviço, 
segundo a lei civil. 
Em matéria de protecção social, as legislações aplicáveis contemplam 
dispositivos específicos que procuram atender as principais características 
dos trabalhadores autónomos, confrontando-as com as dos trabalhadores 
subordinados. Assim se compreende a extensão da obrigatoriedade do 
sistema aos trabalhadores independentes, sem embargo da sua limitação 
legal1301. 
O trabalho legislativo, nessa linha, pode ser situado em dois momentos 
diferentes. Num primeiro momento, em que o cerne da questão estava 
centrada na confrontação dos trabalhadores dependentes e independentes, a 
Legislação sobre a Previdência Social, optou por basear a fronteira destes 
no exercício de “uma actividade não obrigatoriamente abrangida pelo 
regime geral ou pelo da Função Pública”, tal como preceitua o n.º 1, do 
artigo 99.º deste diploma. Ou seja a determinação do enquadramento dos 
profissionais liberais no regime facultativo atendia a circunstância de este 
serem, por exclusão de partes, não abrangidos pelo regime da previdência 
social ou pelo regime da aposentação. Mais do que esta distinção este 
enquadramento tinha como pressuposto o cumprimento de formalidade 
quanto ao requerimento e a satisfação cumulativa da condição médica, 
                                                 
1299 No mesmo sentido ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 737, escreve: “A expressão 
«trabalhador independente» encobre assim, na sua aparente unidade formal, uma gama de estatutos 
económicos e interesses sociais muito dissemelhantes, em que, inclusivamente, a incidência dos riscos 
correspondentes às eventualidades se manifesta de modo muito desigual.” 
1300 No caso português a operacionalização do conceito legal de trabalhadores independentes (n.º 1) está 
subordinada a circunstâncias estabelecidas no n.º 2 todos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de 
Setembro. Vide para mais desenvolvimentos ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 736.  
1301 In Preâmbulo do Decreto n.º 4/1980: “A cobertura legal é alargada aos trabalhadores independentes, 
mas dificuldades de ordem prática levam, no imediato, à limitação da lista desses beneficiários, que irá 
sendo progressivamente alargada à medida que se forem criando as condições objectivas necessárias.”  
(Negrito nosso). 
Está na dependência do Comissariado de Estado das Finanças (entenda-se, hoje, Ministro das Finanças) a 
fixação dessa lista, conforme dispõe o artigo 33.º do mesmo diploma: “Será publicada por despacho do 
Comissariado de Estado das Finanças sob proposta conjunta dos Directores-Gerais da Administração 
Interna, Função Pública e Trabalho, a lista de categorias dos trabalhadores independentes abrangidos 
pelas disposições deste diploma.” 
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rectius sensu, aptidão física e mental (“in fine”) e a idade igual ou inferior a 
50 anos (n.º 2, do mesmo artigo). 
Num segundo momento, em que se abandona a perspectiva de confrontação 
dessas duas categorias de profissionais em matéria dos regimes de 
protecção social e do princípio da exclusão, como sinal de reforma dos 
sistemas públicos de protecção social, a atitude legislativa confere igual 
tratamento das mesmas, através de um único enquadramento no regime de 
protecção social obrigatória (regime geral único e comum, sem prejuízo das 
especificidades de cada um deles), quer dos trabalhadores por conta de 
outrem, quer dos trabalhadores por conta própria. Vide o artigo 10.º LEPS.  
O tratamento jurídico conferido aos trabalhadores autónomos não se 
diferencia do dos trabalhadores dependentes, salvo as especificidades 
intrínsecas aos mesmos. A disciplina reguladora das eventualidades 
cobertas pelo sistema de protecção social público afigura-se, de uma forma 
geral, abrangente as duas categorias de profissionais, independentemente 
da sua qualificação jurídica, não obstante as particularidades que as separa.  
 
Os riscos cobertos pelo sistema de seguro social obrigatório e os cobertos 
pelo regime facultativo de protecção social, cujo tratamento legal 
diferenciado é função da evolução registada, são especificamente 
direccionados a cada uma das categorias. 
Particularmente em relação aos trabalhadores por conta própria os riscos 
sociais assegurados pelo seguro sociais são dominados pelo princípio da 
inclusão no sistema público e pelo princípio do progressivo alargamento do 
mesmo, conforme perspectivado de acordo com a evolução das “condições 
objectivas necessárias”. Assim o Preâmbulo do Decreto n.º 4/1980, de 6 de 
Fevereiro, que prevê, igualmente, a melhoria dos esquemas 
indemnizatórios à medida da “evolução positiva da nossa economia”1302. 

                                                 
1302 Esta evolução está dependente da introdução de reformas e modernização na Administração Pública, 
que se julga necessária e urgente, em virtude do impacte sobre a economia em geral. Este facto é 
reconhecido na decisão política governativa substanciada no Decreto n.º 5-A/2004, aprovado em 
Conselho de Ministros, no dia 2 de Setembro de 2004, publicado no BO n.º 20, de 16 de Maio de 2005, 
ao considerar que “A reforma e Modernização da Administração Pública são consideradas pré-condições 
de todo o processo que o Governo pretende levar a cabo com vista a um desenvolvimento sustentado que 
possa, substancialmente, contribuir para a redução da pobreza, Boa Governação e para uma gestão 
racional da coisa pública.” E continua “Com efeito, a Reforma da Administração Pública constitui uma 
via para a boa governação cuja concretização passa pela elaboração de um plano, tendo como 
componentes o redimensionamento dos efectivos da Função Pública, a desconcentração e a 
descentralização, a simplificação de procedimentos, a aplicação de uma política salarial motivadora, a 
privatização dos serviços auxiliares, a revisão da legislação de trabalho e a reforma do sistema de 
aposentação e de pensões, entre outras medidas.” 
Para a concretização desses desideratos foram criados o “Programa de Reforma da Administração 
Pública” e as seguintes estruturas: Comité de Pilotagem para a Reforma da Administração Pública (órgão 
consultivo, presidido pelo Primeiro-Ministro, conforme o artigo 2.º), Unidade de Gestão para a Reforma e 
Modernização da Administração Pública, um serviço público dotado de autonomia administrativa que 
funciona na dependência directa do membro do Governo que tutela a Administração Pública, conforme o 
artigo 3.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.   
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O artigo 1.º do mesmo diploma determina uma cobertura universal dos 
trabalhadores em geral, garantindo-os a si e aos seus familiares, o direito à 
reparação dos danos resultantes de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, compreendendo as prestações pecuniárias (cfr. artigo 10.º do 
Decreto n.º 4/1980). Para isso os trabalhadores por conta própria obrigam-
se a inscrever1303 na instituição previdencial – à semelhança do que ocorre 
com as entidades patronais obrigadas a inscreverem os seus trabalhadores.  
Aqueles surgem na relação jurídica de protecção social com dupla posição 
de contribuintes e beneficiários, respectivamente. Esta duplicidade resulta 
como uma das consequências do exercício independente da actividade 
económica e consequente desvinculação a uma entidade, e previsivelmente, 
sob eles impendem o dever de comunicação, por escrito, do início e da 
cessação das suas actividades, a obrigatoriedade de inscrição e a assunção 
exclusiva do encargo em matéria da sua protecção garantia pelo seguro 
obrigatório. Estes normativos constam dos artigos 14.º, 15.º e 17.º do 
Decreto n.º 4/1980.  
 
O princípio da vinculação das quotizações sociais aos salários pagos aos 
trabalhadores dependentes, conforme declarados em folhas de salários, para 
efeitos de cálculo (n.º 3) e pagamento de contribuições (n.º 4), todos do 
artigo 17.º, do Decreto n.º 4/1980, não tem correspondência na situação 
jurídico-económica dos profissionais independentes, sem embargo da 
assimilação entre os salários e os rendimentos gerados no exercício da 
profissão liberal, em virtude desse mesmo facto.  
Para a cobertura de determinados riscos sociais (acidentes de trabalho e 
doenças profissionais) esses trabalhadores podem ser contribuintes 
obrigatórios, subscrevendo uma apólice de seguros apropriada. Cfr. artigo 
1.º, n.º 2, al. c) do Decreto n.º 4/1980. 
 
Em conclusão, este grupo de profissionais não beneficiam de subvenções 
estatais ou das suas entidades. Ou seja a sua protecção social não beneficia 
de participação do co-financiamento do Estado. Eles encontram a cobertura 
dos riscos sociais através de um esquema material que compreende as 
prestações de assistência médica e pensões, conforme determinado 
legalmente. Ou seja os benefícios deste regime são comparativamente mais 
reduzidos, limitando-se a estas duas eventualidades. 
 
 

                                                                                                                                               
O Regulamento do Comité de Pilotagem para a Reforma da Administração Pública foi aprovado pelo 
Conselho de Ministros, no dia 23 de Março de 2005, e publicado no mesmo BO. 
1303 Esta leitura decorre do estatuído no artigo 15.º do Decreto n.º 4/1980. O seu n.º 1 prescreve a 
obrigatoriedade de inscrição como contribuinte de acidentes de trabalho e o n.º 2, comina a falta da 
mesma nestes termos: “Se ocorrer acidentes de trabalho sem que haja inscrição…, ou o sinistrado for 
trabalhador independente não terá direito a qualquer reparação.” (“in fine”).  
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Subsecção II. Regimes especiais 
 
Nas nossas legislações encontramos basicamente dois regimes especiais1304, 
que não são atendíveis à luz das características dos diferentes grupos de 
trabalhadores. Estes têm em vista uma determinada categorias de cidadãos, 
como se verá logo a seguir.  
Apesar de a lei prescrever para os combatentes da liberdade da Pátria o 
mesmo regime dos funcionários públicos (cfr. artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 
1/1986), atendendo as especificidades deste grupo de cidadãos, a nossa 
opção é fazer uma reflexão autónoma das normas que regulam a matéria de 
protecção social dos mesmos. Nestes termos e não obstante o disposto na 
legislação sobre a matéria, parece-me que o enquadramento num regime 
especial de protecção social reflecte melhor a realidade deste grupo 
específico de nacionais guineenses. 
Por outras palavras, apesar de se incluir, neste número, o tratamento da 
matéria relativa à aposentação do combatente da liberdade da Pátria, esta 
inclusão é apenas formal e não deve ser entendida no sentido material, da 
pertença ao regime contributivo (salvo melhor entendimento). Na verdade a 
opção por esta sistemática justifica-se apenas e na medida em que, por lei, 
o seu regime de protecção social segue o dos funcionários públicos, a 
aposentação. 
 
 
1. dos combatentes da liberdade da Pátria 
 
O artigo 5.º CRGB tem subjacente a proclamação de “gratidão eterna” ao 
combatente da liberdade da Pátria1305 pelos fundados motivos de 
participação na luta de libertação nacional e independência do país. O 
reconhecimento dos esforços voluntariamente consentidos por parte de 
muitos guineenses (e também cidadãos estrangeiros) pelo inestimável 
sentido de patriotismo e de abnegação pela causa nacional justifica a 
previsão constitucional que impõe um dever de prestação social ao Estado 
guineense e correspondente direito destes indivíduos.  

                                                 
1304 No caso espanhol, em particular o regime agrário dos trabalhadores por conta de outrem segue os 
seguintes: geral, de tendência universal, e especiais, em função de considerações económicas, 
sociológicas, políticas ou de enquadramento privilegiado. Estes últimos diferenciam-se segundo os 
campos de aplicação, suas particularidades em matéria de quotização e extensão da acção protectora.  
Vide sobre o assunto JOSÉ ESCOBAR TIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y seguridad social agraria, pp 
49 e ss.   
E no caso inglês, para uma abordagem das contribuições dos trabalhadores em função das suas categorias, 
bem como das suas condições, entre outros, A. I. OGUS and E. M. BRANDT, The law of social security, 
Chapter 2, Contributions, pp 41-72. 
1305 O preceito constitucional contido no artigo 5.º CRGB sofreu alteração ao longo do constitucionalismo 
guineense, como demonstraremos oportunamente. Com tal expressão quer-se referir a duas categorias de 
pessoas, unidas por um objectivo comum que é servir a Pátria nacional. 
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Assim, o conteúdo do preceituado no artigo sub judice encera um dever 
público de criação um sistema normativo adequado à regular a actividade 
de uma eventual estrutura organizacional, dotada de capacidade financeira, 
para responder às exigências da norma constitucional programática que 
estabelece um benefício a todos quantos se sacrificaram pela causa 
nacional. Significa isso que estamos na presença de uma norma 
constitucional que vincula o Estado à criação de melhores condições de 
vida para a camada populacional, vulnerável, constituída pelo combatente 
da liberdade da Pátria e sua família. São-lhes devidas, nos termos da 
Constituição, recompensa vitalícia. 
A vinculação do poder político à actuação na linha do Estado social pode 
orientar-se para a criação de um regime no âmbito da Segurança Social ou, 
ao invés, reduzi-la ao domínio da acção social pública destinada 
especificamente ao combatente da liberdade da Pátria, em virtude do seu 
carácter transitório. Qualquer destes modelos pode garantir a concretização 
dos seus direitos à protecção social, sem embargo do reconhecimento des 
exigências qualitativas e quantitativas de uma ou outra solução1306.  
 
Mas, pelo Estatuto do Combatente da Libertação da Pátria, aquele goza de 
protecção social, através da assimilação, por via de ficção, do regime dos 
funcionários públicos. Esta conclusão é passível de ser inferida da leitura 
da Base X da Lei n.º 5/1975. A não ser assim, mal se compreenderia a 
vantagem de tal previsão, quando não está em causa a vinculação à Função 
Pública e Semi-pública. Ou seja, ele não beneficiaria de qualquer protecção 
social pública.   
Em paralelo com as soluções legais encontradas para os funcionários 
públicos, pela assimilação do regime, colocam-se alguns problemas, por 
exemplo, em relação à técnica de atribuição provisória e definitiva da 
pensão de aposentação. Como se sabe entre os funcionários públicos e a 
Administração Pública existe relação laboral, da qual decorre, entre outras, 
a atribuição a eles de uma categoria e correspondentes direitos. Partindo 
dos pressupostos que determinam a relação jurídico-laboral em geral (a 
categoria-função e a categoria-estatuto), tal como se viu supra, facilmente 
se infere que a vinculação jurídico-laboral daqueles funcionários confere-os 
uma categoria profissional, que reflecte os seus direitos e posições face 
àquela, mormente no concernente ao direito à aposentação e às respectivas 
prestações periódicas.  
De outra banda, podia-se, igualmente, inferir, mas em sentido negativo, que 
a ausência desta mesma vinculação tem como consequência a inexistência 
                                                 
1306 A institucionalização da Segurança Social tal como a apreendemos presentemente pressupõe uma 
conjugação de sistemas de protecção e de meios financeiros que visam responder a situações de carência 
da globalidade dos cidadãos e não de um grupo em concreto. Significa isso que a protecção social devida 
aos combatentes da liberdade da Pátria integraria um dos subsistemas públicos. Por outro lado, isso em 
nada prejudicaria as prestações complementares no âmbito da acção social pública.  
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de uma categoria definidora de estatuto e funções e de direitos subjectivos. 
Concretizando, o combatente da liberdade da Pátria não goza de nenhuma 
categoria sócio-profissional atendível para efeitos de aposentação, como se 
de um funcionário público se tratasse. Nesses termos, parece que a ele 
deverá ser atribuída uma categoria fictícia1307que corresponderá as suas 
funções (de comando ou de execução) no teatro da guerra.  
Senão vejamos. A base histórico-ideológica desta ficção está relacionada 
com a reacção nacionalista ao domínio ou jugo colonial em geral, traduzida 
principalmente na criação de movimentos nacionalistas de luta armada de 
libertação nacional. Entre estes destaca-se o Partido Africano para a 
Independência da Guiné e Cabo-Verde, PAIGC, que conduziu a luta e 
declarou unilateralmente a independência política do país, em Madina de 
Boé, a 24 de Setembro de 1973. 
Ao acto solene da proclamação unilateral da independência seguiu-se um 
outro, não menos importante, na linha da emancipação do povo guineense, 
a adopção da Constituição de 1973, que marca o início do 
constitucionalismo guineense. Esta, pelo seu carácter transitório era 
fortemente revolucionário e idealizava uma sociedade sem classes, liberta 
das sequelas do passado: domínio e supremacia da raça e da cor de pele, 
sob os auspícios do partido-Estado, enquanto força política dirigente da 
sociedade, tal como determinava o preceito do então artigo 4.º (CRGB 
1973). 
A circunstância de, na luta de libertação nacional, ocorrida durante largos 
onze anos, participar uma parte significativa da população camponesa, os 
naturais guineenses, cabo-verdianos e nacionais de outros Estados, que 
consentiram todos os sacrifícios, constitui motivo de dignidade 
constitucional, expressa no profundo reconhecimento do Estado da Guiné-
Bissau conforme o artigo 5.º CRGB, na linha das disposições contidas no 
Estatuto do Combatente da Libertação da Pátria (cfr. Base VII).   
Uma primeira conclusão que urge tirar é o facto de, parecer justo, em face 
do supra exposto, concluir que o qualificativo combatente da liberdade da 
Pátria não tem forçosamente correspondência com os indivíduos que 
pertencem a um dos povos que lutaram contra a dominação colonial. Por 
outras palavras o estatuto a ele inerente não se restringe unicamente aos 
cidadãos guineenses e cabo-verdianos, podendo ser atribuído a cidadãos de 
outros Estados, desde que reúnam, pelo menos, o requisito de participação 
                                                 
1307 Dispõe o artigo 2.º do Regime jurídico da aposentação do combatente da liberdade da Pátria: “A 
aposentação do Combatente da Liberdade da Pátria far-se-á na categoria correspondente ao cargo mais 
alto que tiver desempenhado, independentemente dos anos de serviço.” (Negrito nosso).  
Em termos práticos a constituição do processo de aposentação decorre junto da Direcção-Geral da 
Aposentação que, por sua vez, estando em causa um combatente da liberdade da Pátria, deve solicitar 
informações ao PAIGC (vide as Bases IV e V do Estatuto do Combatente da Liberdade da Pátria, provado 
pela Lei n.º 5/1975). Obtida a resposta, esta deve ser confirmada pelo Ministério do Interior e pelo 
Estado-Maior das Forças Armadas, em virtude de muitos condicionalismos, entretanto, ocorridos na cena 
político e militar guineense.  
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na luta de libertação nacional que conduziu a criação da Pátria e 
emancipação do povo guineense e cabo-verdiano.    
 
Supra dissemos que a legislação aplicável aos combatentes da liberdade da 
Pátria concede direito à aposentação, com garantia de pensão de 
aposentação e prestações periódicas, nos mesmos termos estatuídos para os 
funcionários públicos1308. Pelo Decreto-Lei n.º 1/1986, de 15 de Março, 
ficou estabelecido “o regime jurídico que há-de permitir clarificar e definir 
a situação jurídica dos Combatentes da Liberdade da Pátria, após a sua 
desvinculação, quer no âmbito partidário, quer no âmbito estatal”, 
conforme o Preâmbulo. 
Resulta deste dispositivo preambular que o regime jurídico fixado nesse 
diploma considera o combatente da liberdade da Pátria um contribuinte 
líquido, na dupla posição: por via do sacrifício voluntariamente consentido 
para a causa nacional, que se identifica com o ex-partido-único-Estado, 
própria da visão marxista-leninista e revolucionária, e expressa uma visão 
filosófica que se identifica com o paradigma e legalidade revolucionários. 
E por via da sua relação jurídico-laboral com a Administração Pública, da 
qual decorre o estatuto de “servidor de Estado”. Mas somente aquele 
enquadra-se no regime de equiparação, uma vez que esta é tipicamente de 
funcionários públicos. 
O mesmo é dizer que o direito à aposentação e a garantia de pensão aos 
combatentes da liberdade da Pátria, segundo a lei, podem derivar tanto do 
contributo no ‘âmbito partidário’, como do contributo no ‘âmbito estatal’. 
Isso leva a questionar se existe uma dualidade de situações que, por sua 
vez, poderá sugerir uma dualidade de concepção da Segurança Social: a 
assistencialista e a laboralista na esfera jurídica da mesma pessoa, o 
combatente da liberdade da Pátria. 
 

                                                 
1308 Na redacção do artigo 1.º do Decreto n.º 1/1986, de 15 de Março, publicado no BO n.º 11, da mesma 
data, que estabelece: “É reconhecido ao Combatente da Liberdade da Pátria, o direito à aposentação, 
devendo a pensão de aposentação ser calculada nos termos que estiverem definidos para o Funcionalismo 
Público.” 
A previsão relativa ao período de tempo de duração da luta de libertação nacional, para efeitos de 
benefício de estatutos de combatente da liberdade da Pátria ou ainda para efeitos de contagem de tempo 
de serviço prestado, sugere a integração destes no sistema público, de regime contributivo, baseado na 
contribuição pecuniária do trabalhador. Mas, tal não colhe à luz da disciplina legal prevista para o regime 
de aposentação dos funcionários públicos. Assim sendo, o dever de protecção social que decorre do artigo 
5.º da CRGB e a sua inclusão no âmbito do regime previsto para os funcionários públicos justifica-se por 
questões meramente políticas e não técnicas. A participação activa na luta de libertação nacional 
assemelha-se a contribuição do trabalhador, não obstante divergir, em toda a linha, a natureza das 
mesmas, sendo que aquela traduz um “sacrifício voluntariamente consentido” e esta é essencialmente de 
base pecuniária.  
Estabelece a Base X: “Os anos de luta do combatente da liberdade da Pátria são levados em conta no 
cômputo do tempo de serviço prestado à Função Pública e Semi-pública, e contado em dobro” 
(Negrito nosso). 
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Na Lei Fundamental e nas legislações ordinárias sobre a matéria devem ser 
encontradas respostas para as questões de saber se existirá, entre nós, 
unidade ou dualidade de situações, provenientes de um único facto ou 
vários factos, do(s) qual(is) decorre(m) o direito ao estatuto de combatente 
da liberdade da Pátria e os benefícios da protecção social a ele 
correspondente? E que sistema de protecção social garante estes mesmos 
benefícios? Um único? Dois? Ou a lei optou por uma fusão, ainda que em 
sentido impróprio do termo?   
 
A aclaração destas perguntas pressupõe uma abordagem em dois 
momentos: um primeiro, relativo à singularidade ou à dualidade de 
situações que estruturam a concessão do estatuto, do qual decorre o direito 
à aposentação; e outro, que concerne ao(s) sistema(s) de protecção social. 
Ambos os momentos encontram pistas na Constituição e nas leis. 
 
Um exame atento do dispositivo constitucional ínsito no artigo 5.º, que 
afirma que os combatentes da liberdade da Pátria (vulgo antigos 
combatentes) são dignos merecedores da honra e gratidão eterna do Estado 
da Guiné-Bissau, em virtude do “sacrifício consentido”, durante a luta de 
libertação nacional. Este parece sugerir a singularidade da situação que faz 
desencadear os efeitos jurídicos na esfera jurídica daquele que participou 
activamente no processo emancipatório nacional. 
Contudo, no plano infra-constitucional outros elementos devem ser 
acrescentados, como por exemplo, a referência preambular do Decreto n.º 
1/1986: “É pois de inteira justiça o aparecimento deste diploma fixando o 
regime jurídico que há-de permitir clarificar e definir a situação jurídica 
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, após a sua desvinculação, quer no 
âmbito partidário, quer no âmbito estatal.”  
Esta parece indicar que existe uma dualidade de situações a atender: a de 
militante (no quadro partidário) e a de militante (no quadro do Estado). Ou 
seja a concorrência de duas militâncias que porventura não se diluem uma 
na outra. Aliás, de resto, o artigo 1.º1309, do mesmo diploma legal, vai nesta 
linha ao determinar a atribuição do direito à aposentação e a sua contagem 
referenciada ao período antes da luta e declaração (unilateral) de 
independência, antecipado pela fundação do movimento-partido que 
conduziu a luta armada.  

                                                 
1309 Dispõe este artigo:  
“1. É reconhecido ao Combatente da Liberdade da Pátria, o direito a ser aposentado, devendo a pensão de 
aposentação ser calculada nos termos que estiverem definidos para o Funcionalismo Público. 
2. “Para efeitos de aposentação, os anos de militância até ao 25 de Abril de 1974, serão contados a 
dobrar.” 
Trata-se de uma extensão, por ficcionamento do estatuto de direito público, atribuído ao trabalhador 
público, ao combatente da liberdade da Pátria. Nesses termos devem ser entendidos a atribuição de um 
estatuto social e de direito à pensão ao mesmo.  
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O conceito de militância, sinónimo de compromisso com ideias, 
convicções, causas, projectos, … pode ser objecto de várias manifestações 
institucionalizadas. Uma delas encontra-se na organização político-
partidária. Esta é tida como uma expressão de um tipo de Estado e da sua 
organização política. Portanto estas duas realidades (Estado e partidos) não 
se confundem. Nem a influência político-ideológica (lembre-se do período 
da pós-independência e a influência marxista-leninista no Estado 
guineense) nos leva a concluir pela conotação da militância ao Estado 
(guineense), uma entidade autónoma e independente dos partidos, sem 
prejuízo da sua subordinação aos objectivos e programas partidários 
aprovados pelo órgão competente.     
 
O disposto no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 1/1986, que estabelece 
“Iniciado o processo de aposentação, o Combatente da Liberdade da Pátria 
será desligado de serviço, sendo-lhe fixada uma pensão provisória”, parece 
reforçar a ideia de que a relação laboral é um outro facto (autónomo?) que 
concorre para a atribuição do direito à aposentação e respectivas pensões, a 
quem a lei confere o respectivo estatuto. Na verdade vem confirmar a 
autonomia da militância no quadro estatal face à militância-partidária, com 
a qual pode coincidir na mesma pessoa. 
 
Nesses termos, sugere que existe dualidade de situações: a de militante 
partidário (estatuto intrínseco à participação na luta de libertação nacional, 
nas fileiras do movimento de libertação nacional, um conceito definido e 
passível, a partir do seu conteúdo, de integrar uma multiplicidade 
subjectiva (desde os que nela se integraram voluntariamente, os que nela 
forçosamente permaneceram pelo facto de o teatro da guerra coincidir com 
o seu chão ou habitat natural, os que nas cidades envolveram-se em acções 
contra a ocupação colonial, entre outros), e a de militante ou servidor de 
Estado, vulgo funcionário público. Estas duas militâncias conferem direitos 
autónomos e independentes, apesar de tudo passíveis de verificar, em 
simultâneo, na esfera jurídica da mesma pessoa, que passa a ter dois 
estatutos: o de combatente da liberdade da Pátria e o de funcionário público 
ou servidor do Estado.   
Não obstante, os pressupostos são dissemelhantes. No plano de facto e de 
direito, a configuração dessas duas realidades presta a um entendimento e 
captação separados dos factis species que as substancializam. Aliás, o tipo 
de actividade desenvolvida é outro elemento que permite a diferenciação de 
tratamento fáctico e jurídico. Enquanto a participação na luta de libertação 
nacional relaciona-se grosso modo mais com a disponibilidade física de 
lutar e libertar a Pátria do jugo colonial, o servidor do Estado desenvolve 
capacidades físicas e intelectuais de produção de riqueza nacional.  
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Um problema diferente consiste em saber se são ou não cumuláveis os 
direitos à aposentação e às respectivas pensões mensais derivados das duas 
situações (de militante-combatente e militante-servidor de Estado). A 
resposta parece obviamente positiva, por a lei configurar e valorizar, de 
forma autónoma, duas situações diferentes, atribuindo-os, em separado, 
efeitos jurídicos, sobretudo em matéria de protecção social. Ou seja o 
militante do movimento-partido da independência beneficia do estatuto e 
dos respectivos direitos de combatente da liberdade da Pátria, sem prejuízo 
de gozar de estatuto de servidor de Estado, conferindo-o os direitos 
inerentes.  
 
Em relação à unidade ou pluralidade de sistema de protecção social através 
do qual se materializa o estatuto de combatente da liberdade da Pátria e o 
respectivo direito à aposentação e respectivas pensões periódicas, o 
problema deverá ser resolvido, igualmente, à luz da ordem jurídica em 
geral: Constituição e leis ordinárias. 
Pela Constituição surge a expressão “sacrifício consentido”, um conceito 
não destituído de interpretação ambígua. Conforme dissemos, esta pode ser 
interpretada como equivalente a uma contribuição que se assemelha a 
proveniente da actividade laboral, prestada durante o lapso de tempo em 
que decorreu a luta de libertação nacional, aliás, neste sentido aponta o 
facto da contagem de tempo para ser beneficiário do estatuto do 
combatente da liberdade da Pátria (cfr. a Lei n.º 5/71975, de 10 de Maio, e 
o Decreto-Lei n.º 1/1986, de 15 de Março). Ou, diversamente, não tem 
correspondência com a contribuição do trabalhador, mas, no entanto, 
confere ao seu titular um direito similar. 
A expressão “sacrifício consentido” ou “sacrifício voluntário” (na 
formulação do Decreto-Lei n.º 1/1986) como um equivalente ou não, do 
ponto de vista contributivo, às contribuições dos trabalhadores para o 
sistema público de protecção social, tem as consequências expressas na lei, 
nomeadamente no concernente à equiparação dos estatutos e produção de 
efeitos que deles derivam. 
 
A integração do combatente da liberdade da Pátria no núcleo dos 
beneficiários do sistema público, de regime contributivo, à semelhança dos 
trabalhadores – concepção laboralista –, pressupõe, à partida, um vínculo 
laboral, da qual decorre as consequências legais quanto à categoria do 
trabalhador, a sua contribuição, o período e o montante contributivo, por 
exemplo.  
Em abono desta tese parecer aponta a nossa já conhecida disposição 
contida no Decreto-Lei n.º 1/1986, no seu artigo 1.º, n.º 2: “Para efeitos de 
pensão de aposentação, os anos da militância até ao dia 25 de Abril de 
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1974, serão contados a dobrar” e também o artigo 2.º “(…) far-se-á na 
categoria correspondente ao cargo mais alto que tiver desempenhado, 
independentemente dos anos de serviços”, do mesmo diploma. 
Para isso, como se disse supra, seguir-se-á um conjunto de operações 
fictícias, mais ou menos discricionárias, que conduzirá a atribuição de uma 
categoria fictícia que correspondesse ao exercício de funções 
(ficticiamente) remuneradas e sujeitas a descontos legais (fictícios), 
considerados para efeitos de formação do período contributivo e do direito 
à aposentação e prestações periódicas. Esta é uma perspectiva analítica que 
parece não encontrar margem argumentativa, nem no plano de factum, nem 
de jure, que permite afirmar a sua efectividade.  
Numa outra perspectiva poder-se-ia pensar que a expressão “sacrifício 
consentido” ou “sacrifício voluntário” não equivale às contribuições dos 
trabalhadores. Nesta situação, não se enquadraria esta categoria de 
indivíduos como beneficiários do sistema público de regime contributivo, 
uma vez que a referência às contribuições deve ser entendida no sentido 
pecuniário – porque incide sobre as remunerações pagas – ligado ao 
exercício de uma actividade profissional.  
Seria, portanto, esta categoria de cidadãos nacionais enquadrada no regime 
público, não contributivo, segundo a concepção assistencialista, própria das 
situações de carência comprovada. De resto, parece melhor reflectir o 
espírito que preside o artigo 5.º CRGB, sem embargo dele conferir direitos 
subjectivos, exigíveis judicialmente e passíveis de recursos.  
 
Algumas pistas permitem distinguir o estatuto do trabalhador-servidor do 
Estado do estatuto do combatente da liberdade da Pátria. Vejamos as 
principais.  
 

Primeiro, a qualidade de trabalhador-servidor pressupõe um contrato 
de trabalho (entre nós, formal) entre este e a entidade patronal, que 
cria direitos e deveres para ambas as partes, porquanto a actividade 
laboral é considerada um facto sócio-económico, valorado pelo 
direito, e, nesta medida, a subordinação à direcção e disciplina da 
entidade empregadora e, em contrapartida, o auferimento de uma 
remuneração ou salário pelo trabalhador. Esta remuneração, pela sua 
natureza, é susceptível de pagamento de quota que, por sua vez, 
garante a cobertura dos riscos próprios e específicos que ocorrem na 
esfera jurídica dos trabalhadores, rectius sensu funcionários públicos.  
Assim justifica, na legislação sobre a protecção social dos 
funcionários públicos, um esquema a eles dirigidos, e que tenha em 
consideração as remunerações ou salários percebidos, para efeitos de 
contribuição e de benefícios das prestações sociais.  
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Por sua vez, em relação ao combatente da liberdade da Pátria, o seu 
estatuto deriva de um facto patriótico, voluntário e não contratual, 
que se assemelha a cumprimento de um dever moral supremo 
consagrado no já conhecido artigo 12.º CRGB 1973 de participar na 
luta de libertação nacional. O seu cumprimento não pressupõe, à 
partida, nenhuma recompensa monetária passível de amputação para 
efeitos de contribuição atendível na computação do financiamento do 
sistema público de protecção social dos funcionários públicos.  
Segundo, a relação jurídico-laboral tem origem num contrato 
bilateral, que congrega duas vontades, a do trabalhador e a da 
entidade patronal (o Estado na veste da Administração Pública em 
geral). O direito valoriza esta convergência de duas vontades, 
atribuindo-a efeitos jurídicos. Assim os direitos e deveres de ambas 
as partes. Em particular ao trabalhador-servidor impõe-se o ónus de 
ser descontado, por retenção na fonte, nas suas remunerações uma 
parte que, em conjunto, lhe assegura o mínimo de contribuição – o 
período de garantia – para efeitos da concessão do direito à 
aposentação e respectivas pensões vitalícia e periódicas. 
Entre o combatente da liberdade da Pátria e a Administração Pública 
não se vislumbra nenhuma manifestação de vontades, em termos 
clássicos, de contratar e, nessa medida, não existe nenhuma 
vinculação – mormente laboral – que o direito atribui efeitos 
jurídicos em matéria de descontos para efeitos de benefício do direito 
à aposentação e respectivas prestações periódicas. Aliás, de resto o 
cumprimento de um ‘dever’ patriótico não possui tais características.       
 
Terceiro, os factos jurídicos1310 de que decorrem o direito à 
aposentação e respectiva pensão constam da lei. Nela são tipificadas, 
expressamente, todas as situações jurídicas que, ocorrendo, conferem 
o direito à aposentação e aos respectivos benefícios. Pela legislação 
laboral desconhece-se a situação do combatente da liberdade da 
Pátria, para o efeito em causa. A situação deste não consubstancia 
nenhuma das previstas na lei, o que me leva a pensar que se trata 
uma decisão ou opção individual que sugere o seu enquadramento no 
‘dever’ patriótico, não valorizado pela legislação que regula as 
relações da Administração Públicas com os seus servidores.  
Quarto, a contagem de efectividade1311 para efeitos de aposentação é 
feita mediante certidão emitida pelo Ministério das Finanças e 

                                                 
1310 Constam todos do artigo 255.º EPAP. Entre eles contam-se a satisfação dos encargos (desconto para 
compensação de aposentação, conforme o artigo 262.º); o limite de idade e o tempo de serviço e 
incapacidade.   
1311 Conforme o artigo 257.º EPAP tem em consideração o tempo de serviços relativamente ao qual o 
funcionário ou agente tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos respectivos, ainda que não tenha 
direito à percepção da totalidade dos seus vencimentos. Neste cômputo excluem-se as faltas injustificadas 
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publicada no Boletim Oficial, conforme manda o artigo 261.º EPAP, 
e reforçada pelo artigo 257.º do mesmo diploma. Contrariamente, 
tratando-se do combatente da liberdade da Pátria “os anos de 
militância até ao 25 de Abril de 1974, serão contados a dobrar.” Esta 
disposição imperativa consta do artigo 1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 
1/1986, e afasta o regime de contagem previsto para os funcionários 
públicos, sendo que, esta operação está ao alcance das estruturas 
partidárias (leia-se estruturas do ex-partido-único), como manda a 
Base IV, n.º 1 da Lei n.º 5/1975. 
Quinto, o recurso do acto administrativo que recusa direito ao 
trabalhador-servidor está sob a alçada do tribunal administrativo e 
segue os previstos no Código de Processo Administrativo. Em 
relação ao combatente da liberdade da Pátria caberá o “CEL do 
Partido”, Base IV, n.º 3, Lei n.º 5/1975, conhecer a questão do fundo 
da decisão que recusa passagem de certidão comprovativa dessa 
qualidade. 

 
Sugerem, portanto, em suma, os supra expostos que a protecção social do 
combatente da liberdade da Pátria enquadra-se no âmbito do regime 
público não contributivo. E a sua concretização está garantida por 
estruturas integradas no Ministério das Finanças, numa missão de 
reconhecimento e de gratidão (próxima da solidariedade do Estado) que 
visa a cobertura das eventualidades próprias destes indivíduos, numa base 
que se assemelha a dos funcionários públicos, sem que com ela se 
confundir. Esta solução legal traduz uma decisão política soberana, que faz 
desencadear os mesmos efeitos legais para as situações legalmente 
previstas. Ou seja, a lei os atribui, por ficção, os mesmos direitos, em 
termos equivalentes, aos dos funcionários públicos. 
A perspectiva da integração dos indivíduos que sacrificaram parte da sua 
vida e da sua juventude em prol da causa nacional: a luta de libertação 
nacional que conduziu à independência política do país da dominação 
estrangeira e a emancipação dos nativos guineenses contra os colonialistas 
portugueses somente pode ser atendível à luz do triunfo do paradigma e 
legalidade revolucionários e o fim do paradigma e legalidade coloniais, 
com todas as consequências nos domínios da organização, estruturação e 
funcionamento do político, económico e social. 
Para contrariar o espírito excluídor destes últimos, com a elevação do 
território ocupado à dignidade do Estado independente e soberano, o 
sentimento nacional e de pertença a uma sociedade livre da opressão e do 
jugo colonial manifestam-se na idealização de uma sociedade integradora, 
a começar por aqueles que voluntariamente cumpriram o ‘dever’ patriótico 
                                                                                                                                               
e as não justificadas. De outro lado e segundo o artigo 258.º, inclui-se nesta contagem o tempo de serviço 
militar, na condição que o interessado satisfaça ou venha a satisfazer os encargos respectivos.    
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de lutar pela causa nacional. A estes foi atribuído o Estatuto de 
Combatente da Libertação da Pátria1312, abrangendo quer o combatente, 
quer a sua família, conferindo benefícios sociais extensíveis e 
transmissíveis “mortis causa”. 
Assim sendo, a concepção de protecção social ligada ao combatente da 
liberdade da Pátria é dominada pelas características da extensibilidade e da 
transmissibilidade dos benefícios sociais. Sendo que este é o principal 
beneficiário da protecção social vislumbra-se, por isso mesmo, que se trata 
de uma situação transitória, dependendo da duração da vida e da 
necessidade deste grupo de indivíduos. Pelo que, neste particular, outra 
característica se acresce, a transitoriedade. 
As duas primeiras características encontram-se, também, na concepção 
laboralista, porque fundadas numa mesma lógica: o trabalho, que se pensa 
assemelhar o cumprimento de um dever de participação na luta de 
libertação nacional. Mas esta última característica, a transitoriedade, 
constitui uma particularidade da concepção assistencialista.   
 
 
2. dos titulares de cargos políticos   
 
Entre nós não existem regimes jurídicos específicos para os diferentes 
titulares de cargos políticos em matéria da atribuição de pensão ou 
subvenção vitalícia e outros direitos, pelo desempenho ou exercício de 
funções políticas e governativas.  
À parte a definição de direitos (também de deveres) dos membros do 
governo nos Estatutos dos membros do Governo, aprovados pelo Decreto 

                                                 
1312 Na definição legal já reproduzida neste trabalho, conforme a Lei n.º 5/1976, de 5 de Maio, publicado 
no BO n.º 19, de 10 de Maio). Sem embargo dos requisitos legais perde a dignidade e o estatuto de 
combatente da liberdade da Pátria todo “que tiver desertado da luta, que tiver sido expulso das fileiras do 
PAIGC ou que, após a sua admissão no Partido, em qualquer momento ou circunstância tiver colaborado 
com o inimigo…” (Base III) e igualmente “todo aquele que, por conduta indigna e contrária ao interesse 
da segurança nacional e da construção do Progresso, trair os objectivos da luta de libertação nacional e a 
memória dos mártires da Pátria.” (Base VI, n.º 1).  
A latitude que subjaz a estes dispositivos legais abre espaço a actuações incontroláveis política e 
judicialmente. O mesmo é dizer estes escondem o perigo de conduzir a comportamentos políticos 
discricionários não sindicáveis judicialmente, nem pelos órgãos político-partidários. Numa palavra a 
arbitrariedade e ilegalidade.     
Este mesmo Estatuto tem inerente a constituição do “Fundo do Combatente da Liberdade da Pátria … 
uma pessoa colectiva de direito público, gozando de autonomia administrativa, financeira e patrimonial” 
(n.º 1), “(…) sob tutela do Presidente do Conselho de Estado” (n.º 2) do artigo 1.º do mesmo diploma 
aprovado pelo Decreto n.º 21/1991, de 7 de Outubro, publicado no BO n.º 40, da mesma data. 
De entre os principais objectivos desse Fundo destacam-se os seguintes: “(…) apoiar cultural, social e 
financeiramente os combatentes da liberdade da Pátria e familiares..”, conforme o n.º 1, do artigo 2.º, 
idem. Assim, as suas principais funções (n.º 2, artigo 2.º) são: gestão da ajuda financeira ou em espécie; 
participação em projectos de investimento sob forma de capital de risco; prestar garantia financeira às 
entidades financeiras no âmbito do mesmo projecto de investimento; promoção de acções de carácter 
social e aplicação financeira para efeitos de rentabilização dos meios disponíveis.    
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n.º 53-A/1993, de 20 de Outubro1313, sem pretensão de regular 
especificamente a matéria objecto do nosso trabalho, mas com ele conexo, 
na parte respeitante a expressão legal que encontra.  
Nos artigos 10.º, al. h), 11.º e 15.º desse diploma figuram dois direitos 
relativos à protecção social, respectivamente a “assistência médica e 
medicamentosa gratuita”, a “subvenção vitalícia correspondente a 90% do 
vencimento atribuído ao respectivo cargo” ou se “o tempo de funções 
governativas for inferior a 4 anos” deverá ser calculada segundo fórmula 
específica1314 e a aposentação, como estabelecido para a Função Pública1315.       
Sem embargo da regulação específica dos direitos dos membros do 
governo, o legislador configurou um regime geral único para o exercício de 
funções que, por lei, configuram ofícios políticos em geral: o regime 
especial de pensão vitalícia. Isso leva a indagar da vigência do diploma que 
trata especificamente da matéria de apenas uma das categorias 
compreendidas nas funções político-governativas. Nesses termos, opera-se 
a sua revogação tácita1316. 
                                                 
1313 Publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 42, de 20 de Outubro. 
1314 A previsão do n.º 2 do artigo 11.º aponta para a seguinte fórmula: Smv=TmxVx90:48/100, em que 
“Smv a subvenção mensal vitalícia, Tm o tempo expresso em meses, V o vencimento atribuído ao cargo 
e 48 os quatro anos considerados em meses.” (Negrito nosso). 
BUCHANAN e MARILYN R. FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, pp 301-
302, apresentam a evolução de cálculo de pensões nos Estados Unidos de América desde e Segunda 
Guerra Mundial: “La pensión básica de la Seguridad Social se confecciona midiendo el promedio de las 
ganancias del jubilado a lo largo de los años de trabajo, a partir del año de 1951, o jubilándose en 1991, a 
partir de los 22 años de edad. Los cinco años de rentas más bajas se excluyen, y también las ganancias 
que superan a la cantidad sometida al pago del impuesto sobre los nóminas. Antes de 1972 se hallaba el 
promedio aritmético de las ganancias mensuales. Este promedio dividía luego en grupos determinados, y 
la pensión mensual de la Seguridad Social se deducía teniendo en cuenta un porcentaje descendente de 
cada grupo. 
Con arreglo a la legislación actual, las pensiones se indician de acuerdo con el nivel de precios. Además, 
las ganancias manuales pasadas y los grupos con arreglo a los cuales se halla el promedio de las 
ganancias mensuales también son objeto de indicación.”   
1315 Nesta matéria dispõe o artigo 15.º dos Estatutos dos membros do Governo: “1. É reconhecido aos 
membros do Governo o direito à aposentação, nos termos gerais estabelecidos para os trabalhadores da 
Função Pública, designadamente no que respeita ao tempo de serviço e ao cálculo da pensão. 
2. Onde quer que seja que as entidades abrangidas por este diploma hajam prestado serviço, os encargos 
resultantes das aposentações são suportados pelo Orçamento Geral do Estado. 
3. Para efeitos do número anterior, os descontos já efectuados ou a efectuar por outras instituições, 
nomeadamente o INSPS, deverão ser transferidos para o Tesouro Público. 
4. O cálculo para fixação de pensão de aposentação far-se-á: 
a) Com base no vencimento que auferia como Membro do Governo, no caso de ter exercido funções 
governativas durante dois anos seguidos ou três interpolados. 
b) Com base no vencimento correspondente a última categoria em que esteve provido na sua carreira de 
origem, nos restantes casos.” 
1316 A teoria geral do direito em matéria da revogação dos diplomas legais estabelece regras próprias. Esta 
questão que diz respeito à matéria da sucessão de leis no tempo deve ser avaliada em função de algumas 
considerações, a saber: os fins visados; a hierarquia das fontes de direito; a dicotomia lei geral e lei 
especial (também excepcional) e a origem do aforismo legi speciali per generalem non derrogatur; a lei 
anterior e lei posterior (da que resulta a aplicação da regra lex posteriori derrogat priori); competência 
legislativa (reservada e concorrencial). Algumas delas não parecem muito relevantes ao caso sub judice 
pelo facto da sua simplicidade. 
Na verdade estamos em presença de duas leis: o Decreto relativo aos Estatutos dos membros do governo e 
a Lei sobre a Subvenção dos titulares de cargos políticos. Em ambas os fins visados são relativos à 
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A Lei n.º 2/1996, de 24 de Abril, regula o direito à subvenção vitalícia dos 
titulares de cargos políticos em função dos anos de mandatos efectivamente 
cumpridos1317, independentemente da contribuição1318 para o sistema 

                                                                                                                                               
regulação dos direitos dos titulares de cargos políticos. A anterior (Decreto de 1993) fá-la especialmente 
para os membros do governo em matéria dos seus estatutos e a nova (Lei de 1996) em termos gerais, 
compreendendo uma disciplina genérica. Ou seja por outras palavras a lei antiga ou anterior não tem a 
vocação de regular especificamente a matéria das subvenções vitalícias contrariamente à nova.  
Do ponto de vista conteudístico a lei nova estipula em termos diferentes da anterior quanto à contagem de 
tempo e ao cálculo de pensão vitalícia. No entanto, aquela nada dispõe em termos da revogação daquelas 
matérias reguladas de forma contrária. Mas, apesar de tudo e não obstante estar em causa a lei nova 
(geral) e lei anterior (especial), de onde vem a máxima lex posteriori generalis non derrogat legi priori 
speciali, sem prejuízo da intenção inequívoca do legislador, conforme o artigo 7.º, n.º 3, CC, tem-se por 
certa que as matérias reguladas diferentemente por aquela lei, em virtude da sua pretensão de regular 
especificamente as matérias relativas às subvenções vitalícias de todos os titulares de cargos políticos, 
incluindo as tratadas por esta, operou a revogação tácita das mesmas.  
Isso não põe em causa os direitos adquiridos e protegidos pelo princípio da não aplicação retroactiva das 
leis no tempo (comandado pelo princípio tempus regit factum ou seja os factos da vida são regulados pela 
lei ao tempo da sua verificação), salvo o disposto em matéria penal.     
1317 Determina o artigo 2.º da Lei n.º 2/1996: “Os titulares de cargos políticos referidos no n.º 2, do artigo 
1.º, têm direito a uma subvenção mensal vitalícia de 80% dos vencimentos mensais respectivos desde que 
tenham exercido os cargos ou desempenharam as respectivas funções de: 
a) Presidente da República durante um mandato; 
b) Presidente da ANP durante 4 anos; 
c) Primeiro-Ministro durante 4 anos; 
d) Deputados à Assembleia Nacional Popular durante 2 mandatos consecutivos ou interpolados; 
e) Membros do Governo durante seis anos, consecutivos ou interpolados; 
f) Governadores das Regiões durante 6 anos, consecutivos ou interpolados.” 
Algumas questões, de diferentes naturezas, devem ser ponderadas… 
Primeira. Com efeito, o tempo de exercício da actividade política e governativa constitui-se com 
facilidade tremenda, mesmo se considrarmos as instabilidades político-governativas-institucionais, 
traduzidas, entre outras, na alteração da ordem constitucional por meios não democráticos, golpe de 
Estado, nas demissões dos Primeiros Ministros de forma pouco convencional, na formação de Governos 
por mera conveniência política e nas dissoluções ou impossibilidade do normal funcionamento da 
Assembleia Nacional Popular. Tudo isso sugere, nesta fase, que os mandatos não foram cumpridos na 
íntegra. E, logo, o seu reflexo na formação do período de exercício que se assemlha, para os 
trabalhadores, ao período contributivo,  para a aquisição do direito à pensão vitalícia.     
Segunda. A relação população nacional versus número de deputados que compõem a ANP não se 
compadece com as necessidades do país. O peso relativo dos encargos inerentes à administração e ao 
funcionamento do aparelho legislativo não é comportado pelas magras capacidades económicas e 
financeiras nacionais. As finanças públicas não conseguem responder satisfatoriamente às necessidades 
em termos de despesas públicas nesta matéria.  
Terceira. Bem observada a realidade nacional, a partir da Lei Eleitoral, aprovada pela Lei n.º 4/1993, de 
24 de Fevereiro, é irrefutável a conclusão da possibilidade de um cidadão nacional, de 29 anos (na certeza 
que os guineenses maiores de idade, concretamente 21 anos, podem candidatar-se a deputados, conforme 
dispõe o artigo 10.º CRGB, em matéria da capacidade eleitoral passiva), beneficiar desta pensão. Se se 
multiplicar as possibilidades é provável que uma larga população nacional, num curto espaço de tempo, 
usufrua de estatuto de beneficiária de pensão vitalícia.  
Quarta. Em consequência da anterior, a facilidade na aquisição desse direito pode constituir motivo de 
tentativa de clientelismo ou de favoritismo na computação do período de exercício relevante para os 
devidos efeitos. 
Quinta. Somos tentatados a introduzir outros aspectos, numa outra aproximação, aquela suscitada por 
THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, pp 203-206, quanto às razões e à 
validade de “délibérations qu’on prend en de grandes assemblées” em contraposição com “celles où ne 
recueille les sentiments que d’un petit nombre de personnes choisies. L’une de mes raisons est que, pour 
bien délibérer de tout ce qui est de l’intérêt public… 
Une autre raison pourquoi une grande assemblée est moins propre aux délibérations est, que chacun de 
ceux qui opinent est obligé d’user d’un long discours pour expliquer sa pensée… 
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La troisième raison pour laquelle j’estime qu’il soit moins utile de délibérer en une grande assemblée est 
que, de là, se forment des factions dans l´’Etat, et des factions, naissent les séditions et les guerres civiles. 
En quatrième lieu, les délibérations des grandes assemblées ont ceci d’incommode, que les desseins de la 
république auxquels le secret est le plus souvent très nécessaire…”  
Sexta. A qualidade da democracia é incompatível com algumas mentalidades. A importância do mandato 
de deputados deve privilegiar a qualidade pessoal e a capacidade de contribuir para a feitura, 
interpretação e aplicação de comandos legais. Não se pensa que a função legislativa é antípoda da função 
de aplicador de direito. O legislador ordena dentro de uma realidade objectiva para um universo 
subjectivo. Ele deve possuir as qualidades necessárias para concluir se o direito que cria é adequado ao 
universo objectivo e subjectivo a que se pretende aplicar. Esta é uma auto-avaliação necessária e anterior 
a aplicação do direito, somente ao alcance do próprio legislador. 
Sétima. Nesta linha, uma outra questão que se segue está na necessidade da reforma das nossas 
instituições políticas. Trata-se de uma condição indispensável à melhoria da democracia e da sua 
qualidade. Significa isso que deve ser (re)pensada a reforma dos Estatutos dos deputados, a partir da 
própria Constituição. Ela deverá pautar-se pela selectividade, uma necessidade proporcional às 
capacidades de produção normativa. A qualidade da democracia depende da qualidade da legislação. 
Afirmara convictamente THOMAS MORE, Utopia, p 18, no seu Livro I: “(…), porque o bem-estar ou a 
miséria de um povo resultam completamente do seu príncipe,…”  
Oitava. Esta é uma exigência da Legística, avaliada em função das capacidades e qualificações técnicas 
do legislador.         
Apenas um paralelismo… Concordamos com as exigências restritivas quanto às competências e 
qualificações técnicas de quem deve integrar o quadro do funcionalismo público para executar as leis. De 
igual modo essas mesmas exigências fazem sentido para quem tem, por missão constitucional, a 
competência insubstituível de legislar sobre todos os aspectos da vida social. Esta missão não é 
qualitativamente menos nobre do que aquela. Os técnicos formam-se e aperfeiçoam-se sistematicamente 
devido à necessidade de acompanhar a evolução do processo legislativo, um assunto que dependente 
exclusivamente das qualidades técnicas do legislador. 
Nona. Ainda, a necessidade de reforma não deve excluir outros aspectos, como sejam o número de 
deputados e eventualmente a possibilidade de existência de duas câmaras (o bicameralismo), sendo uma 
legislativa e outra consultiva, que assemelharia ao nosso então Conselhos Regionais, ao tempo do partido-
único-Estado (artigo 24.º CRGB), ao lado da Assembleia Nacional Popular, dois órgãos supremos de 
representações populares (“in fine”, artigo 23.º), dos quais “emanam os poderes dos demais órgãos do 
Estado” (artigo 24.º) CRGB 1973. Os conselhos regionais são eleitos para um mandato de cinco anos, 
com atribuições restritas unicamente aos limites das suas circunscrições (vide, respectivamente os antigos 
artigos 80.º e 83.º CRGB 1984, primonata versão).      
Em MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, pp 341-343, 
encontram-se propostas de separação do poder legislativo em duas câmaras: a da “Assemblée nationale 
des citoyens (élus par le base des partis politiques) et le Senat des nations sociologiques… constituées ou 
reconstituées. Le suffrage universel s’effectuerait en vue de l’élection des Députés. Quant au Sénat, ses 
membres seraient constitués d’Autorités désignes par les nations sociologiques» (p 342).     
Décima. Em outro lugar lançamos uma visão sobre a consideração da importância do poder tradicional na 
configuração do poder político do Estado e no seu exercício. Vide a nossa tese de mestrado.  
Igualmente EMÍLIO KAFFT KOSTA, “O poder autóctone na arquitectura do Estado – Bicameralismo?”, 
in BFDB, n.º 8, 2004, pp. 63-79; e O Estado de direito, pp 419-426 faz a abordagem do tema da relação 
entre o poder legislativo e o poder executivo sustentada em experiências europeias, americanas e 
africanas de unicameralismo e bicameralismo, assentando as perspectivas de sociedades homogéneas 
versus plurais, dimensão populacional e tipos de Estado: federais versus unitários.     
PHILIPPE ARDANT, Institutions politique et droit constitutionnel, pp 214 e ss, analisa as assembleias 
representativas dos eleitos das Nações quanto à sua formação ou constituição em uma ou duas câmaras 
(ou ainda mais de duas câmaras, uma hipótese excepcional) e as suas vantagens e inconveniências. 
Paralelamente fala das formas de bicameralismo (aristocrático, a sua forma mais antiga, que tem como 
protótipo a Câmara de Lords britânica: federal, uma forma de conciliação das aspirações dos Estados 
federados e da Federação; e sociológico, pela sua importância na manifestação de uma base sociológica 
na segunda câmara, daí a circunstância do seu modo diferente de escrutínio, do mandato, da sua 
renovação eleitoral faseada e não global, a nomeação vitalícia, a elegibilidade, …), da sua critica (entre 
outras, por se tratar de um sistema complexo, potencial fonte de conflito e bloqueio institucional, perda de 
economia e eficácia na tomada de decisão pelo facto de requerer um duplo exame, alguma ausência de 
democracia da segunda câmara, sistemático comportamento de conservadorismo, …) e justificação (a 
existência de uma dupla câmara pode ser uma oportunidade de melhor reflexão e qualidade legislativa, 
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público de protecção social. Ou seja, o desempenho de funções políticas ou 
cargos de natureza similares, durante um período de tempo, consecutivo ou 
interpoladamente, confere direito subjectivo consagrado na lei. Este direito 
é calculado tendo em conta “o tempo de exercício do mandato do 
Deputado, “aplicando-se o disposto no artigo 79.º da Constituição da 
República”, conforme o artigo 3.º da mesma Lei. 
Consideram-se como tais, quanto ao direito à subvenção vitalícia, pelo 
exercício de funções num dos órgãos do poder político do Estado, o 
Presidente da República, os deputados à ANP, os membros do Governo, os 
Governadores e os equiparados1319, conforme, respectivamente, as als. a) a 
h) do n.º 2, do artigo 1.º da mesma lei.  
A desvinculação dos pressupostos desta lei a idade ou a contribuição 
anterior faz do direito à pensão vitalícia um encargo a suportar pelos 
contribuintes em geral, como de resto se estabelece no artigo 9.º, n.º 2, da 
Lei n.º 2/1996, em matéria da previsão de encargos no Orçamento Geral do 
Estado. Aliás, na mesma linha se situa o Preâmbulo da mesma Lei, quando 
afirma que se trata de um dever de contribuição geral de todos os 
cidadãos1320 para a efectivação de um direito conferido aos titulares de 
cargos políticos. 
   

                                                                                                                                               
uma mistura de critérios de apreciação, permanente estabilidade da segunda câmara, sobretudo nas 
situações difíceis e perturbações institucionais, factor de equilíbrio quando a primeira câmara e o governo 
são controlados pela mesma formação política, …).  
Quanto à sua origem afirma o autor, a pp 214-215: “Le bicaméralisme n’est pas lié à un type de régime 
politique, on le trouve en Rome comme aux États-Unis, on le rencontrait dans l’empire d’Ethiopie, il 
fonctionne aux Pays-Bas. Seuls les pays en voie d développement ne l’adoptent qu’exceptionnellement 
(exemples récents: le Maroc et l’Algérie). Aussi n’y a-t-il pas «un» mais «des» bicaméralismes.” 
Actualmente essa experiência política ganha alguma importância nas democracias, sobretudo nos países 
onde ela não é tradicional, como exemplos Gabão, Madagáscar e Tchad.  
Em relação à temática de uma eventual relação proporcional entre a população e o número de deputados, 
escreve que “Le nombre des membres de ces Assemblées varie d’un système constitutionnel à l’autre, de 
quelques dizaines à plusieurs milliers, sans être en proportion directe avec l’importance de la population.”   
Para mais desenvolvimentos do tema bicameralismo vide deste último autor e obra citados, pp 34, 214-
220, 372, 384, 404-405 e 470. 
1318 O facto de o direito à pensão vitalícia é cumulável com o direito à pensão de aposentação ou de 
reforma (n.º 1), de um lado, e o tempo de exercício de cargos políticos concorrer para a contagem de 
tempo de aposentação ou reforma (n.º 2), de outro, todos do artigo 5.º da Lei n.º 2/1996, revelam 
autonomia destes dois direitos. Por outro lado, se dúvida houvesse, seria dissipada no concernente à 
qualidade da representação…  
1319 A equiparação verifica-se no desempenho de funções políticas ou exercício de funções de natureza e 
competência idênticas aos titulares de cargos políticos. Estão nesta situação, nomeadamente os 
Presidentes da República no período de transição, com o fim do conflito militar de 1998/9, ou com a 
resignação do então Presidente Kumba Yalá, em 2003. 
1320 Conforme se conclui da passagem “É nesta perspectiva que se reconhece o dever que assiste a todos 
os cidadãos de contribuírem na subvenção vitalícia daqueles que por este Diploma forem considerados 
titulares de cargos políticos.” 
Um privilégio de uns e desgraça de muitos obrigados a trabalharem arduamente para garantirem aos 
políticos uma boa vida, num país em que as despesas orçamentadas são cobertas substancialmente com 
recursos externos, provenientes de ajudas de outros contribuintes, para garantir um mínimo de 
subsistência aos mais carenciados.     
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Os encargos com as pensões vitalícias, em princípio, deveriam depender do 
envelhecimento e retirada da vida política pelos ex-dirigentes e ex-
deputados. Significa isso que a tendência seria de um aumento progressivo 
do peso destes encargos nos orçamentos do Estado, à medida que passam 
os anos e se renovam os actores políticos. Mas, atendendo ao facto de não 
existir qualquer vinculação no reconhecimento deste direito aos titulares de 
cargos políticos, salvo o exercício durante curto espaço de tempo, significa 
que este direito está ao alcance de quase todos os que desempenharam 
funções ou cargos políticos, retroagindo-se à data da proclamação 
unilateral da independência política do país1321.  
Tratando-se de subvenção vitalícia e, na medida em que confere direito 
subjectivo, ela é transmissível, nos termos da lei, mortis causa, ao cônjuge 
sobrevivo e aos descendentes menores ou incapazes e aos ascendentes ao 
cargo, mediante requerimento, na proporção de 40% e 60%, 
respectivamente. Estas previsões encontram-se nos números 1 e 2 do artigo 
6.º da Lei n.º 2/1996. Contudo, em relação a ela não vigora o instituto do 
direito civil denominado direito de crescer1322, em relação a parte 
correspondente em caso de não residência no território nacional, atingir a 
maioridade, da declaração judicial de incapacidade ou por falecimento.  
 
A incapacidade, física ou psíquica, ocorrida no decurso do exercício de 
funções ou por causa delas é uma das situações que confere direito à 
subvenção vitalícia, segundo o artigo 7.º, idem, embora limitado em termos 
percentuais (80%) do vencimento do respectivo cargo, independentemente 
de anos de exercício e enquanto durar a incapacidade, contanto que o 
beneficiário não aufira vencimentos ou subsídios superior a subvenção. 
De igual modo, a fixação de uma subvenção vitalícia em caso de morte no 
exercício de funções políticas. Conforme o artigo 8.º, idem, o cônjuge 
sobrevivo, os descendentes menores ou incapazes e os ascendentes têm 
direito a oitenta por cento do vencimento correspondente ao cargo. Aplica-
se, nesta situação em concreta, o disposto no artigo 6.º, idem, quanto a não 
aplicabilidade do direito de acrescer.      
A lei (Lei n.º 2/1996) estabelece o princípio da exclusividade da 
subvenção, nos termos do qual ela não é cumulável com os direitos ou 
regalias por esta criados. Este princípio consagrado no artigo 9.º, idem, visa 
a proibição, nomeadamente, da duplicidade de benefícios: conferidos pelo 
direito à subvenção vitalícia e pelo direito à subvenção por incapacidade ou 
morte do titular de cargos políticos.   

                                                 
1321 O artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 2/1996 estabelece: “Os direitos consignados na presente lei são 
assegurados com efeitos a partir de 24 de Setembro de 1973, sendo aplicável a partir da entrada em vigor 
da presente lei.” 
1322 Acréscimo do quinhão dos herdeiros e legatários, chamados simultaneamente a sucessão, por morte 
do seu autor. Este direito está consagrado nos artigos 2301.º e 2302.º CC. 
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A situação de incapacidade é reversível, podendo dar lugar a suspensão da 
prestação mensal, como consequência de reassumir das funções ou cargos 
políticos pelo titular do direito à subvenção vitalícia, nos termos do artigo 
4.º, idem. Ou ainda quando o mesmo assumir cargo político não 
remunerado com rendimento mensal igual ou superior à pensão vitalícia 
mensal. Estas duas situações estão configuradas nos números 1 e 2 do 
mesmo artigo.     
 
As pensões vitalícias1323, como se disse, consubstanciam privilégios ou 
favores questionáveis, quer constitucionalmente, quer moralmente. O 
princípio da igualdade de tratamento de todos os cidadãos, configurando 
um pilar da ordem jurídica guineense, atravessa transversalmente todos os 
ordenamentos jurídicos, incluindo o da protecção social. Este princípio, 
como se sabe, é dirigido, quer ao legislador e quer ao intérprete-aplicador 
de direito. 
A abordagem constitucional deve ser vista em dois prismas: inter pares e 
entre estes e os restantes cidadãos, onde se incluem os trabalhadores em 
geral e suas famílias; os funcionários públicos e suas famílias e os 
combatentes da liberdade da Pátria e suas famílias. Se o primeiro prisma se 
afigura irrelevante, uma vez que o direito à subvenção vitalícia, sendo “ex 
lege”, beneficia todos quanto reúnem os pressupostos configurados na lei, 
e, portanto, o seu universo subjectivo está, à partida, definido e resumido 
única e exclusivamente aos titulares de cargos políticos, delimitados na 
respectiva lei. Deste ponto de vista não levanta, pelo menos, formalmente, 
problema de inconstitucionalidade. 
No segundo prisma, aquele que confronta o direito dos titulares de cargos 
políticos com a míngua dos restantes cidadãos nacionais, compreendendo 
trabalhadores e não trabalhadores, que carecem de estatuto político 
relevante, para efeitos da Lei n.º 2/1996 – nesta categoria cabem todos os 
que se situam fora do núcleo constituído por privilegiados – é forçoso 
concluir pelo tratamento discriminatório e favorável dos políticos.  
A atribuição de benesses em nome próprio, pelos políticos, escamoteia a 
concessão de privilégios1324 injustificados e irreais face à economia real e 

                                                 
1323 Podia ser acusado de ser insensível às particularidades do exercício de funções de soberania, regra 
geral, por curto tempo, e daí a dificuldade de formação do equivalente ao período contributivo, se se 
aplicar as regras da reforma ou aposentação. O problema não se coloca nesta perspectiva. Aliás, não se 
questiona a valoração, pelo direito, desse lapso de tempo como bem estabelece o artigo 5.º, n.º 2, da Lei 
n.º 2/1996. Está em causa a facilidade com que se obtém o direito à pensão vitalícia e as suas prestações 
periódicas, de um lado; a dupla valoração pelo direito de um único facto: o tempo de exercício de “nobres 
funções do Estado” (in Preâmbulo) tanto para efeitos de pensão vitalícia (vide artigos 2.º e 3.º, idem) 
como para efeitos de aposentação e reforma, de outro. 
Ou seja, na prática, o direito social aplicável aos titulares de cargos políticos cria para o seu universo a 
possibilidade de constituir dois direitos subjectivos em decorrência de exercício de funções de soberania, 
governativas ou a elas equivalentes.  
1324 Concordamos com THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, p 121, as suas 
nona e décima leis da natureza, expressa no seguinte: “«qu’on accorde à tous les autres les privilèges 
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às extremas condições de pobreza da maioria da população, para além de 
propender para a utilização de cargos públicos em proveito próprio, 
contrariamente o ideal sublime de serviço que está impregnada na vida 
política. Período  
Não se trata de recusar dignidade as funções ou cargos políticos. A 
dignidade destes não se sobrepõe a decência que merece cada um dos 
cidadãos guineenses. Os critérios políticos de redistribuição de riqueza, de 
concessão de direitos e de direitos de troca, que mais se assemelha a 
privilégios ou favores políticos, por esta via exacerbada de gastos públicos 
para servir as mordomias dos políticos, são desproporcionais às carências 
das populações em geral em matéria de saúde, educação, ensino e nutrição, 
principalmente.  
 
Comparando o direito à pensão vitalícia dos políticos e o direito à reforma 
ou aposentação e as respectivas prestações mensais dos trabalhadores, 
verifica-se que estes dependem de preenchimento de requisitos 
cumulativos, como sejam o exercício da actividade profissional, uma longa 
carreira contributiva, que corresponda a duração da vida laboral, e a idade 
de sessenta anos. São estes que trabalham arduamente para produzirem 
riquezas que serão redistribuídas, mormente, aos políticos em nome de uma 
solidariedade que traduz um dever de contribuir para a manutenção das 
mordomias daqueles que, com menos de uma dezena de anos de exercício 
de funções ou cargos públicos, se transformam em beneficiários vitalícios 
de um sistema para o qual pouco contribuíram para o seu financiamento.  
Por outro, se se considerar a capacidade eleitoral passiva fixada em dezoito 
anos de idade, um indivíduo eleito deputado para uma legislatura de quatro 
anos, ao término dela, reúne as condições requeridas na Lei n.º 2/1996 para 
ser beneficiário do direito à subvenção vitalícia, a partir dos vinte e dois 
anos, bastando, para tal, que apresente o competente requerimento junto do 
Ministério das Finanças, como manda o artigo 5.º, n.º 3, do mesmo 
diploma.   
Como facilmente se conclui entre os trabalhadores em geral e os titulares 
de cargos políticos os requisitos quanto à constituição e benefício de 
direitos à pensão de reforma ou de aposentação e de subvenção vitalícia, 
respectivamente, não se vislumbra nenhuma aproximação ou similitude. 
Isso demonstra inequivocamente o tratamento privilegiado que os próprios 
políticos atribuem a si mesmos em desfavor dos que lutam duramente ao 
longo da sua longa vida activa.           

                                                                                                                                               
qu’on demande pour soi-même».” E «La dixième loi de nature commande à chacun de rendre la justice 
avec une distribution égale de faveur aux deux parties. Par la loi précédente, il est défendu que nous nous 
attribuions plus de droit de nature, que nous n’en accordons aux autres.»(Itálicos no original). 
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Ainda quanto aos titulares de cargos políticos, especificamente em relação 
aos deputados, o Regimento da ANP1325 consagra, no seu artigo 182.º1326, a 
garantia de trabalho e de benefícios sociais. Esta envolve a protecção no 
emprego, a evolução na carreira profissional e benefícios sociais 
decorrentes da sua actividade profissional. O mesmo é dizer que o 
cumprimento do mandato por parte do deputado não prejudica o normal 
desenvolvimento da sua carreira e o benefício dos direitos decorrentes do 
exercício da actividade profissional. 
Esse mesmo diploma, ainda no artigo 186.º1327, remete para uma disciplina 
especial a protecção social dos deputados, em casos ou situações 
abrangidos pela previdência social, como alguma dose de 
discricionariedade dos órgãos estatutários. Como se sabe o regime 
previdencial garante protecção das eventualidades específicas dos 
trabalhadores, independentemente da sua qualificação, e suas famílias. A 
vinculação ou não a uma entidade patronal e a percepção de retribuição 
como contrapartida ou de rendimentos independentes vinculados ao 
pagamento de contribuições domina a relação previdencial social e de 
contribuição destes trabalhadores.    
Subsecção III. Regime não contributivo: a acção social 
 
A assistência ao outro é contemporânea da própria humanidade. A 
solidariedade entre as pessoas, sobretudo as mais necessitadas, pobres, e 
doentes, bem como aos viajantes, é um valor presente em todas as 
sociedades. Em termos históricos, a acção social remonta às comunidades 
primitivas, onde o indivíduo é absorvido pelo grupo, não se sentindo 
isolado.  
A sagrada escritura1328 imortaliza a memória judaica muito rica em relatos 
da institucionalização de assistência entre os membros da família ou 
estrangeiros, mormente os viandantes. A civilização judaico-cristã fez da 
ajuda entre as pessoas um acto de caridade e benemerência. Assim se 
compreende que a assistência entre as pessoas é, historicamente, atendida 
como uma forma de generosidade humana1329.  

                                                 
1325 Aprovado pela Lei n.º 5/1985, de 17 de Maio, publicada em 2.º Suplemento ao BO n.º 19, da mesma 
data, posteriormente revogada pela Lei n.º 9/1994, de 5 de Dezembro, publicada em Suplemento ao BO 
n.º 49, da mesma data. Nesta última a consagração de direitos à protecção social na maternidade e 
paternidade e à assistência médica e medicamentosa estão consagrados no artigo 12.º, n.º 1, al. g).  
1326 Sob a epígrafe Garantia de trabalho e de benefícios sociais estabelece o seguinte: “Os deputados não 
podem ser prejudicados no seu emprego permanente, carreira profissional e benefícios por causa do 
exercício normal do seu mandato.” 
1327 Intitulado Regime de Previdência Social determina que: “Encontrando-se o deputado, durante o 
exercício do respectivo mandato, perante casos ou situações normalmente abrangidos por regime de 
previdência social, serão os mesmos objecto de análise e deliberação do plenário ou da Mesa, no intervalo 
das sessões, com base em critérios que vierem a ser estatuídos em diploma especial.” 
1328 Do Livro do Levítico (19,9-10). 
1329 As sociedades anteriores e as modernas garantem aos seus membros segurança económica e 
segurança social, através de espírito caritativo ou voluntário dos altruístas. A generosidade desses 
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Entre as famílias, etnias e tribos africanas – principalmente da actual 
Guiné-Bissau – o mosaico social está construído em bases assistenciais que 
não carecem de exposição pela sua visibilidade. As evidências de formas 
de organização e de estruturação destas sociedades traduzem a importância 
da família e da colectividade como instituições sociais, onde os indivíduos 
encontram razão de ser, dignidade e apoio à sua manutenção e perpetuação, 
não obstante, na actualidade, as transformações de diversas índoles estão a 
enfraquecer estas mesmas bases.     
De facto, a expansão do capitalismo e dos seus valores (do individualismo, 
da propriedade privada e iniciativa privada, do mercado, …) e, em 
resultado a crescente pauperização da força de trabalho e indignidade, por 
exemplos, transformou a solidariedade secular que sempre acompanhou a 
vida dos homens na terra. Deste modo e em virtude de dificuldades de 
auto-protecção, a solidariedade familiar e de grupo é apropriada pelo 
Estado, na procura de uma melhor inserção na sociedade.  
 
Em termos históricos, no passado colonial abundam exemplos da acção de 
assistência ou acção social, como aquelas que se encontravam nos 
orfanatos e asilos (por exemplo de Bôr, localidade próxima da capital 
Bissau, e albergue de mendicidade de Bissau), destinados a amparar os 
órfãos e indigentes.   
 
De modo diferente, no ano de 1976, a seguir a independência do país, as 
alterações impostas pela nova autoridade política, determinou a 
nacionalização das instituições1330, que no passado prestavam auxílio e 
assistência a quem deles careciam. O advir de novos desafios para o Estado 
e sociedade guineenses revela a imperatividade da acção social e a urgência 
em responder as situações de extremas necessidades de muitos cidadãos 
que vivem à margem da sociedade.   
Os fenómenos de assistência e solidariedade dominam as actuações de 
indivíduos e instituições que se ocupam da acção social. Assim de um 

                                                                                                                                               
membros permitem cobrir os encargos relativos às necessidades com os mais pobres e indigentes. Nisso 
se consubstancia a assistência ou caridade privada, pela qual a transferência de encargos, no quadro 
assistencial, pressupõe espírito de benemerência, isto é do “animus donandi” que, pelo seu 
funcionamento, se revela inadequado à responsabilidade civil objectiva, através da qual essa transferência 
tem lugar somente quando alguém provoca na esfera jurídica de outrem prejuízo ou dano. Dele resulta o 
dever de reparar o dano provocado a outrem. Significa isso que, contrariamente, na ausência da 
intervenção de terceiros, não se dá a transferência de encargos, portanto não há protecção social ou 
segurança económica. 
1330 O Despacho do Comissário Principal, de 21 de Junho, publicado no BO n.º 26, de 26 de Junho do 
mesmo ano, determinava, com fundamento na necessidade de ser “assegurada uma assistência mais 
permanente e eficaz dos necessitados… que, a partir da data da publicação deste despacho no «Boletim 
Oficial», as instituições de beneficência conhecidas por Stª Casa de Misericórdia e Albergue de 
Mendicidade de Bissau transitem, com todos os seus bens e pessoal, para o Comissariado de Estado de 
Saúde e Assuntos Sociais.”  
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maneira particular uma nota característica peculiar e comum está na 
voluntariedade e no desinteresse. Ou seja o espírito que os comanda não se 
compadece com recompensa ou contrapartida. Daí que as acções de 
assistência são generosas ou de beneficência, o que as difere de outras 
formas de assistência concebidas pela sociedade moderna, como por 
exemplo a assistência judicial, a médica, a tutela e a curatela. 
 
Alguns aspectos desta temática são desenvolvidos de seguida, na procura 
de uma análise que considere as diferentes perspectivas da positivação, 
comparação, caracterização da acção social pública e sua articulação com a 
protecção social privada, os princípios que a enformam e os problemas que 
coloca na actualidade.  
 
A positivação da acção social, entre nós, encontra expressão ou disciplina 
legal desenvolvida ainda na época colonial, não obstante as referências 
presentes nas leis sobre a previdência social, mormente os Decretos 
32/1975 e 25/1985. À semelhança da Segurança Social ela carece de uma 
definição das realidades nela compreendidas, os órgãos que promovem as 
suas actividades, o órgão de fiscalização, as prestações concedidas, o 
núcleo subjectivo, etc. Deste modo, a concreta legislação sobre a matéria 
(cfr. o Capítulo II da LEPS, artigos 4.º a 7.º LEPS) não escapa às 
influências dos valores sociais, culturais, políticos (e também religiosos, tal 
como observamos no período colonial com o Regulamento do Instituto do 
Trabalho, Previdência e Acção Social da Província da Guiné).   
 
Em matéria institucional, a gestão dos regimes da Segurança Social não se 
confunde com a acção social. Esta não faz parte formalmente daquela 
instituição. Mas, do ponto de vista material, nada impede que as acções 
delas integrantes sejam prosseguidas conjuntamente por várias instituições 
sociais.   
Na acção social, por outro lado, podem ser enquadradas as atribuições de 
prestações subsidiárias da Segurança Social, tendencialmente 
personalizadas, sob o domínio quer das instituições públicas (neste 
concreto nas estruturas do Ministério da Solidariedade Social, Família e 
Luta Contra a Pobreza, em geral, e da Secretaria de Estado de Combatente 
da Liberdade e da Pátria, especificamente), quer das instituições privadas e 
religiosas. 
 
No plano meramente comparativo, a protecção social resulta mais 
abrangente do que a Segurança Social, pois não se limita apenas aos 
sistemas públicos de protecção social. Abarca igualmente a protecção 
privada (praticada no seio da família, dos grupos ou redes sociais, sem as 
características da protecção social pública). Para além destes é integrada 
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também pela acção social1331. Esta assenta na garantia de protecção dos 
riscos resultantes da incapacidade ou indisponibilidade da família ou 
ausência de estruturas familiares para assegurar apoios aos seus membros. 
Nisso ela se difere da Segurança Social, que se configura como conjunto de 
medidas que procuram dar respostas aos eventos danosos exteriores à 
colectividade, essencialmente na base de prestações sociais enquadradas 
nos regimes que nela integra.  
Portanto, a Segurança Social está vocacionada para as situações de garantia 
de rendimentos (função de substituição de rendimentos mínimos) e a acção 
social intervém directamente no domínio sócio-comunitário, para 
minimizar as carências sociais gerais ou específicas. Em virtude dos seus 
contornos e face à legislação que a regula as situações de carências graves a 
assistência devida aos mais carenciados não comungam a mesma natureza 
dos direitos subjectivos conferidos pelos regimes contributivo e não 
contributivo. Ela destina-se a garantir os níveis mínimos de subsistência e 
dignidade, através de desenvolvimento de auxílio a pessoas e famílias em 
situações especialmente graves, no domínio da protecção social de 
cidadania (cfr. artigo 4.º, n.º 4, LEPS)1332.  
A acção social, em termos muito gerais, pode ser considerada um sistema 
cujo objectivo é conferir aos mais carenciados a protecção necessária, 
através de prestações sociais, direccionadas à melhoria da qualidade de 
vida desse núcleo de pessoas (individualmente consideradas e/ou em 
grupo). Essas prestações podem ser em espécie, mediante serviços e 
equipamentos que proporcionam o acesso às várias respostas sociais, e 
pecuniária, por via de atribuição de eventuais subsídios a indivíduos e 
famílias em situação de carência económica; tudo isso na busca do reforço 

                                                 
1331 Enquanto sistema de protecção social, a par dos regimes de Segurança Social, envolve actores quer 
públicos, quer privados. Para uma abordagem mais desenvolvida, vide, entre outros, ILÍDIO DAS 
NEVES, Direito da Segurança Social, pp 26-34, 278-288; A. U. FIALHO PINTO, “Assistência social”, in 
Polis-Enciclopedia Verbo, n.º 1, 1983, cols. 421-427; JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la 
Sécurité Sociale, pp 1139-1142 apresenta as diferentes formas em que se manifesta a assistência pública: 
a “aide sociale”, “sécurité sociale” e “action sociale”, segundo a tradição francesa. Para o autor a “aide 
social repose sur le principe de l’assistance: elle est destinée aux personnes dont les ressources sont trop 
faibles pour faire face aux besoins engendrés par le handicap, l’âge, la maladie, les difficultés sociales ou 
économiques, les autres formes de solidarité (protection sociale ou solidarité familiale) étant insuffisantes 
ou inexistantes” (p 1139) e a “action sociale publique inclut à la fois les prestations d’aide sociale légale 
et les prestations d’action sociale facultative dès collectivités territoriales ou de l’État. Pour ailleurs, elle 
comprend tant dès prestations en espèces que dès prestations de service, sous forme d’établissements 
d’hébergement ou de service à domicile.” (p 1140). 
1332 Os não trabalhadores, uma categorização que compreende não apenas os que não trabalham, como 
igualmente cobre uma grande massa da população trabalhadora situada no sector informal da economia 
não são contemplados, como é óbvio, no sistema previdencial, não obstante a previsão de uma “tarifa de 
quotização especial pode adoptar um regime especial de prémio para explorações agrícolas e piscatórias, 
ajustável de acordo com a experiência e os modelos organizativos desses sectores”, como manda o artigo 
18.º, n.º 4, do Decreto n.º 4/1980.  
Volvidos mais de duas décadas da institucionalização de seguro social de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais fica por implementar o sistema na sua plenitude, no sentido de uma total abrangência das 
actividades e sectores produtivos da economia nacional.     
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da coesão e solidariedade social. Este é um problema de uma sociedade 
justa e igualitária. 
Devido a esse facto, as suas acções são especialmente dirigidas a pessoas 
em situação de carência sócio-económica, mediante prestações 
tendencialmente personalizadas ou dirigidas a grupos específicos e a 
comunidade (n.º 1), pecuniárias ou em espécie, podendo configurar pensões 
ou subsídios sociais e distribuição de géneros alimentícios (n.º 2), 
disponibilização de serviços, equipamentos, programas e projectos 
integrados de desenvolvimento vocacionados para actuar em áreas como 
habitação, acolhimento, educação, saúde, mutualismo, … (n.º 3), conforme 
o artigo 6.º LEPS. Todas estas acções representam, por assim dizer, uma 
forma de extensão ou alargamento do núcleo de beneficiários de protecção 
social para além dos campos subjectivos legalmente previstos nos sistemas 
e regimes públicos.  
Atendendo a sua natureza meramente subsidiária as acções nela 
enquadradas tendem a coexistir com os rendimentos de trabalho individual 
e familiar e das suas necessidades. Por outro lado, dada a sua pretensão de 
universalidade exige um “período mínimo de residência legal no país” (“in 
fine”, n.º 1, artigo 7.º LEPS), sem embargo do disposto quanto às 
prestações pecuniárias, limitadas ao território nacional (cfr. artigo 7.º, n.º 3, 
LEPS).   
 
No plano dos princípios e dos critérios enformadores a acção social e a 
Segurança Social não são dominados de igual modo. Esta é dominada por 
princípios constitucionais, cuja amplitude depende do núcleo subjectivo 
visado. Assim, o princípio da universalidade de direito à segurança social 
tem um alcance generalizado ou limitado a uma categoria de cidadãos ou a 
todos os que possuem vínculo político (e/ou económico) com um 
determinado Estado soberano, de um lado; ainda se revela importante tanto 
na inscrição dos beneficiários (obrigatória no caso dos trabalhadores 
dependentes) quanto às prestações auferidas.  
Aquela, a acção social, é dominada pelo princípio da especialidade1333, que 
significa que a insuficiência de recursos constitui condição necessária, 
embora não suficiente para ser beneficiário das prestações que, por ela, são 
dispensadas. Isso é justificado pelas situações concretas tipificadas, em que 
o indivíduo e sua família estão na impossibilidade de, com os seus próprios 
recursos, fazerem face às suas necessidades particulares. Um problema de 
solidariedade… 

                                                 
1333 Vide para mais desenvolvimentos sobre este princípio, entre outros, JEAN-JACQUES 
DUPEYROUX, Droit de la Sécurité sociale, p 1144. 
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Muitas são as formas em que se traduzem as acções junto dos mais 
carenciados. Vejam-se o apoio médico, a ajuda a pessoas idosas1334 e 
deficientes, a família, a nascimento1335, a infância, nomeadamente em 
matéria de alojamento e adaptação social, na procura de uma vida condigna 
dos cidadãos em geral1336.  
Estas ajudas têm um carácter subsidiário em relação às prestações sociais 
da Segurança Social, sem embargo não se trata de um verdadeiro direito 
subjectivo1337 adquirido perante à instituição, uma vez que as condições que 
originam a presença actuante da acção social são passíveis de revisão e de 
suspensão ou cancelamento definitivo, em caso de não se justificar a 
manutenção das suas prestações.  
 
Para terminar, faz sentido introduzir, nesta análise, a perspectiva da 
complementaridade dos regimes públicos e regime privado da protecção 
social. Este tem merecido especial destaque pelo facto de aqueles não 
cobrirem adequadamente todas as situações de riscos sociais. A 
publicização do seguro social, no sentido do monopólio público, como se 
viu configura uma forma de limitação subjectiva de protecção social, 
destinada unicamente aos trabalhadores.  
Os regimes privados surgem para proteger as situações de carências não 
cobertas pelos regimes públicos. O que significa a existência de amplos 
espaços de intervenção, quer para as entidades públicas, quer para as 
entidades privadas. Não obstante os diferentes objectivos e móbil que 
prosseguem, o panorama social e económico não basta com a actuação 

                                                 
1334 Escreve ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, p 91: “Il faut 
savoir que dans les sociétés africaines on respecte profondément les personnes âgées : on compte sur leur 
sagesse et écoute leur conseils. Il en résulte que l’insécurité liée à la vieillesse n’est guère ressentie dans 
toute la mesure où les structures familiales et tribales on subsisté, car le groupe prend spontanément en 
charge les personnes âgées, …” 
1335 Particularizando a situação de um dos países da África negra, ROBERT SAVY, La sécurité sociale en 
agriculture et dans les zones rurales, p 91, escreve : «C’est ainsi qu’au Nigeria, précisément, il était jadis 
de tradition que les riches aident spontanément les familles de nombreux enfants à des élever, et chaque 
naissance était l’occasion de multiples présents : mais la désagrégation des structures traditionnelles tend 
à rendre moins efficace cette protection naturelle, et les familles nombreuses de trouvent souvent dans 
une situation économique difficile.» 
Sem pretender refutar a veracidade desta forma de solidariedade africana, diga-se, entretanto, que, entre 
nós, as famílias com maior estabilidade financeira – o que não quer significar famílias ricas – acolhem, no 
seu seio, os membros de famílias numerosas e carentes. Trata-se de uma forma de adopção natural, sem 
formalismo legal, que, regra geral, se prolonga, mesmo com a constituição de família por parte do 
adoptado.   
1336 Um dos expedientes utilizados é a procura de dotar o indivíduo e sua família de um patamar de vida, 
através de rendimento de inserção, caso francês, ou de rendimento mínimo garantido, caso português. 
Vide JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité sociale, pp 1118 e 1128, respectivamente. 
Ainda EUZEBY, Chantal - «Le revenu minimum garanti: une formule en gestation», in Droit Social, 
Paris, 1988, n. º 3, pp 262-271. Também ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 247-250.  
1337 Pode-se concluir assim das palavras de ANTÓNIO L. DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e 
Direito Financeiro, Vol. I, pp 175-176, quando a protecção social é inspirada por sentimentos 
filantrópicos ou caritativos “na qual não existiam quaisquer direitos à assistência por parte dos 
carenciados.” 
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monopolista e excluídora de uma das entidades. Por outras palavras, a 
complementaridade destas duas formas de actuação não deve ser 
confundida com uma qualquer intenção substitutiva que poderá traduzir-se 
numa eventual diminuição da protecção social, pelo facto da incapacidade 
económica generalizada ou insensibilidade das pessoas a este modelo, 
dependente do eficaz funcionamento das sociedades seguradoras no 
mercado. Nisso reside uma das virtualidades do princípio da democracia 
económica e social, cujo campo de aplicação revela-se relativamente 
alargado, ultrapassando uma mera base político-legislativa, para incidir, 
igualmente, numa base de garantista da protecção social.     
 
Em suma, de tudo quanto precede, logicamente se concluirá pela dispersão 
dos instrumentos financeiros e dos regimes de gestão, consoante a 
dispersão de entidades gestoras, de diferentes naturezas, cada um com o seu 
estatuto específico. Sem contar com o aspecto da coordenação 
(praticamente) inexistente. 
 
A vantagem da integração do orçamento social no orçamento público 
reside na garantia da democratização daquele instrumento financeiro, por 
via do escrutínio parlamentar e do escrutínio do tribunal financeiro, em 
termos de economia, eficiência e eficácia (como estabelecido no artigo 
19.º, n.º 3, LEOGE), a que se sujeita este último. Assim, os dois 
instrumentos passariam a comungar das mesmas exigências constitucionais 
e legais.     
Essa mesma integração deve ser considerada um imperativo de conferir 
unidade à política social, através dos objectivos definidos e consignados no 
orçamento. Como se sabe as fragilidades da nossa economia são motivos 
suficientes para a concentração de esforços económicos e financeiros num 
único documento, o que por sua vez facilita a gestão e o controlo político e 
jurisdicional. É o imperativo da lógica do planeamento e do programa do 
orçamento público e social (rectius sensu de objectivos sociais), 
inexistente, hoje, no nosso quadro constitucional e legal. E isso resultará na 
ausência de rigor, economia, eficácia e eficiência na utilização da res 
publica em geral.    
A importância da questão reside nisso: a existência de um sistema com as 
seguintes orientações financeiras, de um lado os subsistemas contributivos 
financiados por contribuições salariais e os subsistemas não contributivos 
financiados por receitas fiscais (e ajudas públicas ao desenvolvimento, um 
dos meios de financiamento até à presente). Uma melhoria deste modelo 
seria importante no sentido de alterar o rumo das políticas tendencialmente 
propensas para a desresponsabilização do Estado e/ou conjunto de Estados. 
Por outro lado, esta solução vai ao encontro de uma perspectiva de uma 
possível unificação da gestão dos regimes de protecção social. De facto, se 
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tal resultar como a melhor opção (como parece sugerir, de certa forma, a 
reforma de 2007) não se justifica a manutenção de um sistema de gestão 
plural, que integra entidades públicas e estruturas dependentes – sem contar 
com a possibilidade de intervenção das entidades privadas –, sem qualquer 
coordenação, para além de perpetuar a dispersão de recursos humanos e 
financeiros. Com isso pretende-se a reformulação do actual sistema, na 
procura de um modelo de gestão adequado e, através dele, permitir que 
cada um dos regimes cumpra integralmente com os postulados da 
institucionalização. 
 
   
Subsecção IV. Financiamento 
 
O debate da matéria do financiamento do sistema público de protecção 
social, no que nos interessa, deve ser orientado em duas perspectivas: a da 
origem dos recursos financeiros e a do seu emprego ou utilização, nos 
termos da lei1338. Estes dois aspectos definidos ex lege merecem tratamento 
conforme se seguirá. 
Geralmente, as contribuições ou quotizações sociais e as imposições fiscais 
constituem duas fontes de financiamento da Segurança Social1339 comuns 
nas sociedades desenvolvidas. Nelas se combinam dois instrumentos que 
partilham as mesmas características: a obrigatoriedade. Tanto as 
contribuições sociais como os impostos resultam de imposições legais que 
atendem as necessidades de um grupo específico ou de todos os grupos sem 
excepção. Dito assim as imposições para a previdência social assemelha-se 
as imposições fiscais, não obstante, as suas finalidades divergem pela sua 
afectação à satisfação das despesas sociais ou à satisfação das despesas 
colectivas em geral, respectivamente. Esta questão interessa muito a 
parafiscalidade, no sentido de enquadramento destas duas figuras jurídicas, 
muito próximas, sem embargo de aquelas não se enquadrar na noção 
clássica de imposto.  

                                                 
1338 Em particular o princípio da consignação das receitas do sistema previdencial/Segurança Social 
introduz na lei de financiamento das prestações sociais (de acordo com as eventualidades) um regime 
jurídico diferente da lei das finanças, sobretudo no concernente a autorização das despesas, sua limitação 
em termos de plafond ou ainda as sanções em caso de incumprimento. De resto como se sabe o princípio 
da evolução das despesas em função das necessidades de cobertura dos riscos sociais permite que as 
despesas sociais sejam superadas relativamente à previsão. Uma eventual limitação deverá ser encontrada 
nas condições gerais de equilíbrio financeiro do sistema e nas negociações entre as seguradoras e os 
representantes dos profissionais quanto à evolução das mesmas. 
Para uma abordagem deste assunto cfr., entre outros, LOΪC PHILIP, “Nouvelles réflexions sur la nature et 
le devenir des lois de financement de la Sécurité Sociale”, in Droit Social, n.ºs 9/10, Septembre-Octobre, 
1997, pp 785 e ss. 
1339 Para uma reflexão sobre a relação entre a lei de financiamento da Segurança Social (“loi de finances 
sociale”) e as “lois de finances”, vide, em especial, LOΪC PHILIP, “Nouvelles réflexions sur la nature et 
le devenir des lois de financement de la Sécurité Sociale”, pp 782-787.  
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Em tese, a origem dos recursos que permitem a concretização das 
prestações sociais devidas aos trabalhadores no activo e aos reformados, de 
um lado, aos cidadãos em geral, de outro, pode ser de fonte contributiva ou 
“voluntária” ou impositiva, respectivamente provenientes de contribuições 
sociais baseadas nas remunerações dos trabalhadores, ou impostos, 
portanto os seus regimes jurídicos são diferentes.  
 
A distinção entre o modelo de financiamento da protecção social 
contributiva ou financiada a partir dos próprios beneficiários e o modelo de 
financiamento da protecção social não contributiva ou subvencionada pelo 
orçamento público, consoante as fontes sejam respectivamente as 
contribuições sociais e o imposto1340. 
Significa isso que o sistema de protecção social, do regime contributivo, é 
dominado pelo princípio da contribuição e reflecte uma visão de 
financiamento que conjectura a existência de uma relação directa entre a 
contribuição e os direitos dos trabalhadores, o que parece sugerir uma 
concepção sinalagmática, como melhor se verá infra.    
O financiamento do sistema público de Segurança Social levanta o 
problema de solidariedade entre as gerações1341, um tema que se insere no 
âmbito mais vasto da solidariedade em geral. Como se sabe, as receitas 
fiscais1342 e parafiscais (rectius sensu, as quotizações sociais), como 
aquelas que financiam o sistema de Segurança Social e o sistema 
previdencial, respectivamente, são consignadas à materialização das 
políticas sociais relativa aos cidadãos em geral e aos trabalhadores, em 
especial, na busca de uma sociedade mais justa e solidária.  
As despesas públicas e as despesas sociais a elas inerentes visam conferir 
um padrão mínimo de vida dos beneficiários e a manutenção do rendimento 
do trabalhador e sua família. Nesta ordem de ideias, questionam-se os 
seguintes: os gastos sociais produzem resultados em termos de melhoria 
das condições de vida dos beneficiários? Qual o impacto das alterações nos 
panoramas político e económico nos gastos sociais? E, por fim, não será, 
entre nós, de repensar as políticas sociais em direcção a construção de uma 
sociedade mais equitativa. 

                                                 
1340 Para uma síntese dos princípios do financiamento da Segurança Social, vide, entre outras, NAZARÉ 
DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 63 e ss; LOΪC PHILIP, “Nouvelles 
réflexions sur la nature et le devenir des lois de financement de la Sécurité Sociale », pp 782 e ss. 
1341 Vide sobre o assunto a síntese apresentada por NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da 
Segurança Social, pp 92-108. 
1342 O efeito redistributivo é (mais) visível nas sociedades desenvolvidas, com elevados níveis de 
produção, produtividade e de salários. Nas economias em desenvolvimento, em contrapartida, deve-se 
pugnar pela melhoria da administração fiscal na captação de receitas tributárias. Isso poderá ser 
conseguido com a inclusão, por exemplo, da tributação do consumo ou despesa, entre nós centrada no 
IGV. Trata-se de uma possibilidade, a inclusão, no sistema de financiamento de despesas sociais, dos 
impostos indirectos. É verdade a prossecução dos objectivos extra-fiscais não exclui o recurso a nenhum 
dos tipos de impostos, directos ou indirectos, sem embargo das suas vantagens ou desvantagens como 
instrumento extra-fiscal.    
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A relação gasto social versus melhoria das condições de vida ou seja os 
ganhos sociais derivados das despesas públicas é directamente proporcional 
a construção de um modelo de políticas sociais, que, no nosso caso em 
concreto, é inexistente. Basta pensar na percentagem desprezível de PIB 
destinada ao financiamento da área social; basta pensar na acumulação de 
atrasos relativos a pagamentos de pensões de miséria1343. Estes dois 
exemplos podiam ser multiplicados para traduzir na íntegra o lugar das 
políticas sociais no cômputo da riqueza nacional.  
 
O financiamento da protecção social, num outro ângulo, pode ser 
questionado à luz da concessão de direitos em geral teorizado por 
AMARTYA SEN. Com efeito a relação de concessão de direitos numa 
economia de mercado – daí a sua não aplicabilidade às outras economias, 
nomeadamente a de subsistência e tradicional, onde, por exemplo, a 
circunstância de a propriedade de meios de produção sendo colectiva torna, 
desde logo, inoperante qualquer possibilidade de concessão de direitos 
baseados na produção – sugere, entre outras, a “concessão do direito ao 
próprio trabalho” em virtude do fenómeno da alienação1344. 
A criação de riqueza de forma autónoma ou isolada pelo sujeito económico 
sem contacto com o mundo exterior caracterizou o estádio incipiente da 
actividade económica, sem contacto com o exterior, como se verificou, em 
                                                 
1343 Sem ignorar o risco de uma vulgata de conhecimentos típicos de cidadãos comuns, partindo da 
pressuposição do conhecimento da instituição, somos tentados a citar uma frase lapidar com que inicia o 
título “Situação dos pensionistas na Guiné”, in “O CONTRIBUINTE”, Boletim Informativo do Instituto 
Nacional de Previdência Social, Edição n.º 01, Março/Abril de 2009, p 7, onde se lê: “A situação dos 
aposentados (entenda-se reformados) na Guiné-Bissau pode ser caracterizada por dramática, mas 
ultrapassável. Dramática, porque ninguém na Guiné-Bissau concorda com a vida que alguns dos 
reformados levam – ultrapassável, porque com um trabalho conjunto inscrevendo na Previdência Social, o 
futuro pode ser melhor. A presente situação inspira muitos cuidados e acções concretas capazes de tirá-los 
das actuais dificuldades de vida. Nos últimos anos, é notável que a maioria de reformados a nível nacional 
vive em situação de extrema pobreza o que os leva quase ao desespero total. 
Grosso número deles é obrigado a encontrar novas formas de vida, a voltar a trabalhar em vez de estarem 
na reforma. Trabalham na agricultura e outros como empurradores de carinho de mão nos mercados. 
Outros já em situação de incapacidade total são pedintes nas ruas e vêm os familiares a viver na situação 
de penúria, porque não têm força para trabalhar e a reforma não é a mais adequada. Os pais ficam sem 
capacidade de controlar as famílias o que consequentemente provoca delinquências junto dos mesmos. 
Perante esta situação, rapidamente se chega à duas conclusões. Uma conclusão que deixa entender que a 
reforma dessas pessoas não foi bem preparada ou e a outra onde se apercebe que, as instituições 
encarregues de executar essa missão (cuidar dos reformados) não estiveram a altura das suas 
responsabilidades.” (sic). 
Com certeza que a míngua de pensão que aufere os reformados não favorece o sentimento de 
solidariedade e inter-ajuda que caracteriza o financiamento inter-geracional da protecção social pública. 
Na verdade este sistema é caracterizado pela expectativa e manutenção, na reforma, de um rendimento 
relativamente elevado comparando com os salários auferidos durante a vida activa. No entanto, no caso 
concreto do país nacional, ela é completamente frustrada, em virtude da irrisoriedade e sistemático atraso 
no pagamento das prestações de pensões de reforma.  
1344 Em sentido contrário HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, p 58, afirma de maneira convincente: “De qualquer modo, enquanto a organização da 
comunidade mantiver este carácter e a propriedade da terra continuar a ser comum, não se verifica 
alienação dos trabalhadores, não existe sobretrabalho de cujo produto entidades estranhas se 
apropriem;…” 
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épocas muito recuadas, como a produção destinada unicamente ao auto-
consumo. Esta situação configura mais um plano teórico, uma vez que 
parte excedentária da produção é destinada à troca com outros produtos. 
Este é um problema imposto pela natureza da actividade económica, 
marcada por um grau variável de combinação de factores de produção e 
interdependência entre as actividades e os sectores económicos, de tal sorte 
que se impõe que haja troca entre os sujeitos económicos. 
No entanto a “concessão de direitos baseada na troca” vigora longe dos 
sistemas económicos dominados pela propriedade colectiva e, portanto, o 
resultado da produção pertence a todos e não é susceptível de apropriação 
privada. Mas, por outro, a autonomia da força de trabalho permite, ao 
invés, que uma sujeito económico adquire direitos baseados na troca e na 
produção, bastando, para tal, alienar a sua força: aquilo que o autor designa 
por “concessão do direito ao próprio trabalho”1345.  
A relação de concessão de direitos baseada na produção própria e na 
troca é um fenómeno que se verifica, nos nossos dias, com toda a 
normalidade. Ela constitui regra na actividade económica. Basta pensar na 
autonomia de produção dos sujeitos económicos, os trabalhadores por 
conta própria, e na necessidade de troca da força de trabalho, os 
trabalhadores dependentes.  
Assim, o que se acaba de dizer sugere três ideias complementares, na linha 
de AMARTYA SEN, quanto à concessão de direitos passíveis de aplicação 
à matéria do financiamento da protecção social e do relacionamento entre 
os sujeitos económicos. 

 
Primus, a “concessão de direitos baseada na produção” sugere, no 
plano de financiamento da protecção social, o sistema de 
capitalização, para os trabalhadores independentes, caracterizado 
essencialmente pela autonomia individual, e, deste modo, não serve 
os desígnios de um sistema económico baseado na interdependência 
e coesão dos sujeitos económicos e na apropriação colectiva de bens 
de produção e dos rendimentos, que apela para o sistema de 
repartição;  
Secundus, a “concessão de direitos baseada na troca” identifica-se, 
por seu turno, com o sistema de repartição, própria dos trabalhadores 
dependentes, por assentar irremediavelmente na alienação da força 
braçal e o consequente auferimento, em troca, de uma 
contraprestação, o que explica que a contribuição salarial contempla 
as quotas-partes do trabalhador e da entidade patronal, em resultado 

                                                 
1345 Isso torna-se possível “(…) se, porém, a desigualdade penetrar no sistema, o que pode acontecer e 
aconteceu frequentemente por acção de lutas internas ou de conquista externa, tal alienação pode começar 
por verificar-se, embora sob formas frustres, e o sistema acusar evolução no sentido de outros mais 
complexos”, conforme HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, p 58. 
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da alienação dos direitos do trabalhador (direito de troca da força de 
trabalho na formulação de AMARTYA SEN1346 longe das 
aquisições da família, da tribo e da etnia), uma das formas de 
concessão de direitos. Daí a lógica do regime de comparticipação no 
financiamento dos encargos sociais; 
Tertius, no entanto, estes argumentos são válidos parcialmente, na 
medida em que serve apenas para o regime contributivo, excluindo, 
portanto, da protecção social todos os que não têm capacidade 
contributiva social. Mas se se ampliar a possibilidade da sua 
aplicação ao regime não contributivo tal como faz AMARTYA SEN: 
os “direitos de troca dependem não só das trocas no mercado mas 
também das trocas, se as houver, que o Estado proporciona como 
parte integrante do seu programa de segurança social”1347 conclui-se 
pela sua plena validade;  
Quartus, a concessão de direitos baseada na produção e a concessão 
de direitos baseada na troca não são incompatíveis, como se conclui 
pela concessão do direito ao próprio trabalho, antes pelo contrário 
conjugam-se os seus aspectos intrínsecos como se verifica no sistema 
complementar, no qual se partilha os elementos do sistema de 
repartição com os do sistema de capitalização. 

    
Em síntese, a perspectiva amartyniana de concessão de direitos para além 
de dar pistas sobre os possíveis métodos de financiamento dos regimes de 
protecção social, amplia consideravelmente as possibilidades de protecção 
social ao universo compreendido por todos os que possuem direitos de 
troca, quer de produção própria, praticada no mercado, quer proporcionada 
pela política. Ela identifica-se com a universalidade dos sujeitos 
económicos. 

 
Para além destas ideias, numa economia em que a “concessão de direitos 
baseada na produção” e a “concessão de direitos baseada na troca” são de 
domínio colectivo, familiar ou individual, um outro problema vem à luz: a 

                                                 
1346 Pobreza e fomes, pp 203-210. 
Sobre os conceitos de relações de concessão de direitos numa economia de mercado vide do autor e obra, 
especialmente pp 11-16¸19-20; 71 e ss. 
1347 Pobreza e fomes, p 19. A abordagem do autor incide sobre dois aspectos: Segurança Social e direitos 
de emprego. A perspectiva de concessão de subsídios, pensões ou benefícios adequados à situação 
concreta de cada um inscreve-se na linha de complemento de produção e de mercado.  
Pensa-se que neste prisma se situa a análise fiscal e de segurança social no contexto da agricultura dos 
países membros da OCDE. A concessão de subvenções ou subsídios através da tributação ou do sistema 
de protecção social, uma solução que visa a integração do sistema fiscal com o sistema de Segurança 
Social.  
Para um diagnostico dos problemas que coloca, principalmente em matéria das medidas de políticas 
fiscais, as soluções: integração versus sectorização dos sistemas, a tipologia dos sistemas fiscais e seus 
benefícios, os tipos de concessões, o valor dos benefícios fiscais, as eventuais distorções, vide OECD – 
Taxation and security social in agriculture, OECD Publishing, n.º 11, 2005. 



 653

troca de produtos primários, a castanha de caju com o arroz importado. 
Esta preocupação respeita ao fenómeno da troca directa (uma promoção, 
deste modo, da desmonetarização1348 da economia nacional, integrada 
numa zona económica e monetária, dotada de uma moeda única, o franco 
cfa) do produto interno, a castanha de caju, com o arroz, principal produto 
de importação e fonte de calorias. Na verdade corre-se o risco de uma 
alteração dos direitos de troca nesses produtos (mais no sentido da perda de 
cotação daquele) resultar em situações de carência alimentar. A produção 
agrícola da castanha de caju abaixo de um índice considerado satisfatório e 
a eventual quebra da produção de arroz a nível internacional podem 
produzir consequências inimagináveis, atendendo a dependência nacional 
em matéria de direitos de troca dos mesmos produtos básicos. 
 
Sem embargo das observações feitas a propósito, a troca sugere uma 
economia rudimentar, sem complexidade (não recurso a cálculos 
contabilísticos para a determinação dos dias de trabalho ou a análise de 
expectativas de flutuação de preços) para se estabelecer os termos de troca: 
o aumento de um produto e a consequente deterioração de outro. Vide 
infra. 
 

                                                 
1348 Dados estatísticos relativos ao consumo e nível de vida indicavam que em 1962 a “diferença entre a 
capitação do rendimento dado pelo circuito monetário e a capitação do rendimento global (contando com 
a avaliação da economia de subsistência), é muito sensível e significativa, respectivamente 39 e 134 
dólares…, denunciando o alto nível de subsistência da economia da Guiné” conforme JOSÉ LUÍS 
MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné 
(Continuação)”, p 109.  
Se se restringir a questão da sua produção à troca concluir-se-ia que um aumento dos preços dos produtos 
pode traduzir-se numa redução da produção, por se considerar que uma menor quantidade de bens seria 
obtida, em troca, com a mesma produção. Nesta lógica conclui CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da 
queda de produção de arroz na Guiné-Bissau”, p 246: “a redução da produção de arroz é uma 
consequência do apertado controle (congelamento do preço, de imposição de troca directa, restrição de 
local de comercialização e escassez permanente de outros géneros) exercido sobre a sociedade balanta no 
seu todo, e não só sobre os preços.”  
Um outro problema conexo com esta reside na monetarização da economia ou sua falta. A troca directa 
não incentiva a utilização da moeda no circuito económico e comercial. A política de troca directa da 
castanha de caju pelo arroz, hoje muito fomentada, é contrária a ideia da integração económica assente 
numa moeda comum para todas as economias integradas, como é o caso do F. CFA na região ocidental e 
central africanas, a UEMOA e a CEMAC. 
Por outro lado, a desmonetarização da economia nacional, um equivalente do direito de troca (directa) da 
castanha de caju pelo arroz importado, longe dos pagamentos monetários, não é suficientemente 
esclarecedora no sentido da conclusão da ausência da monetarização no meio rural, como aliás comprova 
o aumento da procura de salários monetários pela prestação do trabalho doméstico ou em ocupações 
temporárias, caso de jornaleiros. 
A propósito de salários RAYMOND BARRE, Economie Politique 2, p 84, apresenta uma noção 
complexa e ambigua. Entre as várias noções, parte da origem do salário para a subdividir em dois: 
“salaire de rendement” ou “salaire direct” devido a sua proveniência da participação directa do 
trabalhador no processo produtivo e o “salaire social” ou “salaire indirect” pela sua independência da 
actividade laboral, mas expressão da sua própria pessoa e da sua família; da pessoa que percebe 
(trabalhador), rendimento do trabalhador, ou paga (empregador), custo de mão-de-obra. Este inclui, 
nomeadamente as quotizações sociais.   
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Nesses termos, os modelos de financiamento da protecção social pública, 
na actualidade, encontram nos fundos de pensões uma considerável 
importância, porquanto permitem a realização de prestações sociais de 
doença, invalidez, reforma, morte, … A utilização de técnicas 
(capitalização versus repartição) revela-se crucial sobretudo no capítulo das 
pensões de reforma. Uma e outra servem melhor os objectivos da economia 
de base individual (capitalização) ou de solidariedade inter-geracional 
(repartição)1349.  
O financiamento do sistema público de protecção social, vista na 
perspectiva da solidariedade inter-geracional, conta com o concurso de 
todos os membros da comunidade, o que significa que cada geração activa 
(de trabalhadores) deve assegurar a protecção social da geração não activa 
(dos reformados).   
Trata-se de uma perspectiva que permite o abandono do sistema de 
capitalização em prol da repartição, na tentativa de encontrar resposta mais 
satisfatória à questão, nomeadamente, de insuficiência de meios financeiros 
adequados à garantia constitucional de “segurança social” dos estratos 
populacionais definidos, sobretudo nos artigos 5.º, 26.º e 46.º CRGB. 
Para concluir esta parte, o regime jurídico previsto para a contribuição 
conjunta dos trabalhadores e entidades patronais sugere a unidade da 
obrigação contributiva e, em consequência, a impossibilidade de tratamento 
individualizado dessas duas componentes que concorrem como uma única 
fonte de financiamento. Sem embargo a consideração que se seguirá, por 
razões meramente metodológicas, as considerará de forma autonomia. 
 
 

                                                 
1349 A reforma de 2007 vai neste sentido ao conceber um sistema de protecção social repartido em três 
pilares: protecção básica (Protecção social de cidadania), sistema de previdência contributiva e sistema 
complementar, de base individual.  
Para uma análise mais detalhada e comparada destes pilares e dos sistemas que os sustentam vide, entre 
outros, SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, especialmente o sistema de 
capitalização (de tipo previdencial, instituído pela Lei n.º 1.884, de 16 de Março de 1935), p 176; 
NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 89 e ss; JEAN-JACQUES 
DUPEYROUX, «1945-1995: quelle solidarité ?» , in Droit Social, n.ºs 9/10, Set-Out, 1995, pp 713-717; 
JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 157-158; BÉBÉAR, Claude – 
«Protection sociale et charges sociales: pour en changement radical du système!», in Droit Social, n.ºs 
9/10, Set-Out, 1995, pp 734-738; JEAN-MICHEL BELORGEY, “Logique de l’assurance, logique de la 
solidarité”, in Droit Social, n.º 9/10, Septembre-Octobre, 1995, pp 731-733; JOSÉ FRANCISCO 
BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la 
Seguridad Social, p 191, que fazem equivaler o sistema da capitalização ao seguro privado e ao sistema 
da repartição da solidariedade com a geração anterior; JAMES BUCHANAN e MARILYN R. 
FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, pp 302-30, escreve a propósito da 
capitalização: “El deseo de acumular recursos financieros para la época del retiro constituye un 
importante motivo para el ahorro individual. Y un importante afecto del programa de la Seguridad Social 
ha sido el debilitar este impulso psicológico. Ciertos trabajos empíricos han mostrado que el ahorro 
individual en la economía se ha reducido considerablemente. Puesto los ahorros personales proporcionan 
fondos para la inversión privada, una reducción en la tasa de ahorro implica una reducción también en la 
formación privada de capital.”   
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1. as comparticipações sociais   
 
A relação laboral estabelecida entre a entidade patronal e o trabalhador cria 
direitos e deveres para ambas as partes. Na sua base tem subjacente a 
dependência económica que justifica o exercício da actividade manual ou 
intelectual deste em benefício daquela, e, em contrapartida, recebe um 
salário ou remuneração. Do mesmo modo que se verifica a dependência 
jurídica, traduzida na definição de comandos que orientam a actividade 
económica objecto de relação jurídico-laboral.   
Em tudo isso a questão das relações de concessão de direitos baseada na 
troca que relaciona o titular da força de trabalho, o trabalhador, com o 
titular dos meios de produção e capital. Este facto é valorizado pela 
legislação da protecção social, na medida em que impõe um encargo à 
entidade empregadora correspondente a manutenção do factor de produção 
trabalho. 
Assim, a imposição legal de comparticipação da entidade patronal nos 
encargos relativos à cobertura dos riscos sociais provenientes do exercício 
de actividade económica do trabalhador. Esta comparticipação assenta na 
repartição das taxas contributivas, que não pode exceder metade para os 
trabalhadores (n.º 1), sendo que a cobertura de riscos profissionais é 
assegurada exclusivamente pelas entidades patronais, como manda o n.º 2 
do artigo 38.º da LEPS.  
Assim, no regime previdencial do trabalhador dependente a contribuição 
social para a previdência social é dominada pelo princípio da 
comparticipação dos encargos entre aquele e a entidade patronal. Na 
designada contribuição sobre o salário existe relação de dependência 
jurídica e contabilística entre as quotas-partes (da entidade patronal e do 
trabalhador) e as remunerações pagas, sem as quais aquelas não existiriam 
e não seria possível calcular as mesmas contribuições. 
As designadas comparticipações salariais dependentes das remunerações 
devidas aos trabalhadores subordinados e que a lei atribui obrigatoriedade 
de entrega à entidade previdencial (vide os n.ºs 1 e 2) não têm lugar quando 
se trata de trabalhadores independentes. Em virtude disso a lei concede a 
estes o direito de opção ou escolha de remunerações (n.º 3) todos do artigo 
37.º LEPS.     
  
De acordo com o princípio das comparticipações e seguindo a lógica da 
dependência económica, visível nas relações jurídico-laborais, o legislador 
ordinário estabeleceu a responsabilidade singular da entidade patronal pela 
entrega da contribuição social, como estatui o artigo 39.º, idem. A mesma 
imposição verifica-se em matéria da inscrição dos seus trabalhadores no 
sistema previdencial.  
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Em virtude do facto de a entidade patronal dever proceder à retenção na 
fonte dos descontos da quota-parte do trabalhador que forma, com a da 
entidade patronal, o conjunto das comparticipações devidas ao INPS, a lei 
puniu como conduta transgressora (nos termos do artigo 17.º, n.ºs 5 a 7 do 
Decreto n.º 4/1980, de 6 de Fevereiro), hoje incriminada com o tipo de 
abuso de confiança1350 (artigo 60.º, n.º 2, LEPS), a não entrega efectiva ou 
                                                 
1350 A não entrega das contribuições sociais, onde se inclui o conjunto das parcelas do trabalhador e da 
entidade patronal, ao INPS era considerada transgressão punível, nos termos da lei. É o que resultava das 
disposições legais. Vide artigo 17.º, n.ºs 5 a 7 do Decreto n.º 4/1980, de 6 de Fevereiro, publicado no BO, 
n.º 6, de 9 de Fevereiro do mesmo ano. Igualmente, a entidade previdencial, conforme o artigo 4.º, al. g) 
manda “instaurar processo de transgressão e aplicar sanções pelas infracções aos regimes obrigatórios da 
previdência social,...”. Vide os Estatutos do INPS, aprovados pelo DL n.º 1/1997, de 29 de Abril, 
publicado em Suplemento ao BO, n.º 17, da mesma data.  
Ainda, a lei (Decreto-Lei n.º 5/1986) estabelece os mecanismos jurídicos sancionatórios para essas 
situações. Desde a responsabilidade solidária por multas (artigo 89.º) à responsabilidade criminal pelo não 
pagamento das contribuições descontadas nos salários (artigo 83.º, n.º 3). À parte as sanções estão ao 
alcance da entidade previdencial a acção executiva de dívidas (artigo 57.º LEPS) – e o seu (eventual) 
cumprimento? – no tribunal fiscal. Ou ainda a exigência de pagamento de juros moratórios (artigo 87.º). 
A inacção da entidade previdencial, decorrido um lapso de tempo, tem como consequência a 
impossibilidade de exigir o cumprimento coercivo por prescrição do direito à contribuição, nos termos da 
lei. A prescrição das contribuições tem lugar decorrido dez anos a contar da data em que são devidas 
(vide artigos 90.º do diploma supracitado e 40.º LEPS). 
Não obstante não há registos de uma evolução favorável na recuperação das dívidas…  
Estes factos contrariam sobremaneira o estado deplorável em que se encontram alguns dos reformados ou 
inválidos, em consequência de acidentes de trabalho, sem qualquer benefício de direitos adquiridos 
durante o período contributivo. Estabelece o artigo 57.º LEPS: “Independentemente da acção penal, a 
entidade gestora da protecção social obrigatória pode emitir título com força executiva que é equiparada à 
decisão com trânsito em julgado.” (n.º 2) Não obstante o título emitido conforme estipulado neste preceito 
não goza de execução imediata, porquanto pode o executivo opor-se e suspender a sua execução, com 
fundamento na inexistência ou inexactidão da dívida, de acordo com o n.º 3, idem.  
Sem questionar a bondade desta última solução, a lei não equaciona, entre outras, as seguintes questões. 
Primeira, a legitimidade da intervenção do executivo na resolução de um eventual conflito derivado da 
relação entre a entidade previdência e o contribuintes, da qual resulta dívida passível de execução através 
de título com força obrigatória geral emitido por aquela. Segunda a oposição e suspensão da execução do 
título executivo decorre da propositura de acção executiva própria sob jurisdição do tribunal (comum ou 
especializado) nos termos da lei. Ou seja não é de conhecimento do poder executivo. Terceira, tal 
competência sendo reservada apenas aos órgãos da entidade previdencial não admite recurso gracioso, 
mas sim contencioso. O que significa integrar-se na jurisdição de um órgão judicial.   
Vide por todos os dispostos no Código de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto n.º 10/1984, de 3 
de Março, publicado em 2.º Suplemento ao BO n.º 9, da mesma data. 
Diferente deste comportamento da economia e do ordenamento da protecção social são aqueles que 
escondem graves violações da lei, sem consequência no plano da reacção da entidade previdencial ou 
quando existe, na maior parte da vezes, os mecanismos legais da ordem jurídica ou tardam ou não 
produzem os efeitos desejados…   
Sabe-se que a relação contributiva dá-se entre a entidade previdencial e a entidade patronal, da qual 
deriva o dever de contribuição e de cumprimento de formalidades a ele relativas. Isso leva a concluir que 
o trabalhador é alheio a mesma. Esta situação coloca-o na impossibilidade de questionar judicialmente a 
entidade patronal, no sentido de cumprir o dever a que está adstrito por lei, em prejuízo dos seus direitos, 
mormente quanto ao cálculo de pensão da reforma e invalidez em função da efectiva contribuição e ao 
montante das prestações da mesma, que fica (drasticamente) reduzido. 
Por outro lado, ainda sobre a mesma matéria, a configuração do incumprimento da entidade patronal, 
quanto à não efectiva entrega das mesmas contribuições, como integrando os factis species do instituto do 
enriquecimento sem causa (vide artigo 473.º CC) ou ainda da responsabilidade civil emergente do 
incumprimento de uma obrigação acessória do contrato de trabalho, pelo prejuízo ou danos (que devem 
ser reparados, nos mesmos termos em que dispõe o artigo 562.º CC) – e não execução para pagamento 
coercivo –, com reflexos negativos na situação do trabalhador (principalmente o valor de pensão de 
velhice e invalidez, não calculado em termos do conjunto de descontos efectuados ao longo da carreira 
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seja não depósito das contribuições nos serviços de tesouraria desta 
instituição. Os créditos em geral da entidade previdencial gozam, 
igualmente, da característica de impenhorabilidade (artigo 57.º, n.º 1, 
LEPS). 
 
Muito se debateu, na doutrina, a equivalência entre as quotizações, 
contribuições ou comparticipações sociais e os prémios de seguros. Como 
se recordará aquelas comportam, em sentido restrito, duas 
comparticipações, a dos trabalhadores e a das entidades patronais1351. No 
plano legal, aquelas comparticipações baseiam-se nas remunerações pagas 
aos trabalhadores dependentes pelos empregadores como prevê o artigo 
81.º LPS. Uma possível equivalência teria de ser encontrada na (eventual) 
correspondência entre a parte que compete ao trabalhador, a sua quota-
parte contributiva, e os benefícios sociais que aufere em resultado da 
alienação da sua força braçal ou capacidade intelectual, pois que tal 
doutrina não se aplica à quota-parte da entidade patronal, por se assemelhar 
a uma imposição fiscal1352. 
Esta dualidade de tratamento jurídico não prejudica a unidade do facto em 
que se traduz a contribuição social para a previdência social, apta a 
responder a tese divisionista das comparticipações dos trabalhadores e das 
entidades patronais devidas à entidade gestora dos recursos financeiros 
destinados à cobertura dos encargos sociais para com os trabalhadores do 
regime contributivo.  
 

                                                                                                                                               
contributiva) coloca nas mãos do trabalhador os mecanismos legais para garantir os seus direitos, os 
créditos resultantes de contrato de trabalho. 
Vide neste último sentido o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa relativo ao Processo n.º 
4107/2005-4, de 21 de Setembro. 
Poder-se-á pensar que esses comportamentos são motivados pela (eventual) impossibilidade de 
repercussão económica da contribuição devida pela entidade patronal. Como se sabe as causas (elevação 
do custo de mão-de-obra, por exemplo) da repercussão reflectem-se na situação económica e social. Um 
eventual aumento da contribuição pode não ser enquadrado na decisão da empresa, pelo que dele pode 
resultar o aumento dos preços dos bens e serviços, a contenção dos salários, a supressão de (alguns) 
postos de trabalho ou a afectação dos benefícios do empresário, dependendo da elasticidade do mercado 
de emprego e da possibilidade de transferir para outros agentes o custo desse mesmo aumento, sem contar 
com um eventual prejuízo de investimento em trabalho (mão-de-obra) em detrimento do investimento em 
capital (vide NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 66 e ss).  
1351 Questiona-se, no geral, a existência de igualdade entre as prestações, respectivamente, contribuição 
salarial e prestações sociais: o princípio da equivalência, associado à questão do sinalagma no contrato de 
seguro social. Na verdade este princípio requerer igualdade, a interdependência ou reciprocidade dos 
direitos e deveres de prestações da entidade previdencial vis-à-vis ao contribuinte e beneficiário. 
Especificamente isso não ocorre no plano do direito previdencial, pois o que se presta e o que se recebe 
não tem correspondência, nem são objecto de estipulação das partes, para além do beneficiário, o 
trabalhador, não ser parte da relação contratual.  
Sobre o assunto vide, entre outros, MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o 
conceito e a extensão do sinalagma”, in Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira 
Ascensão, Vol. I, Almedina, 2008, pp 419-422. 
1352 Neste sentido HENRI STERDYNIAK, «Mieux financier la Sécurité Sociale?, p 793. 
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As comparticipações sociais sugerem um modelo de financiamento do 
regime previdencial baseado na co-responsabilidade social da entidade 
patronal e do trabalhador (na proporção de 8% e 14%, respectivamente). 
Em tese, a decomposição em duas responsabilidades individuais é uma das 
características das comparticipações, sem prejuízo da sua unidade jurídica.  
As comparticipações ou quotizações sociais constituem, tradicionalmente – 
entre nós, na prática, (quase) em exclusivo, a única fonte de financiamento 
do regime contributivo. Nessa sua missão, elas são dominadas pelo 
princípio da consignação1353, isto é as receitas delas provenientes são 
afectas única e exclusivamente ao financiamento das despesas sociais 
relativas aos próprios trabalhadores. Disso decorre, em princípio, a 
aceitação pacífica dos trabalhadores da assunção de encargos, sabendo que 
ocupam, no presente, uma dupla posição: contribuinte e beneficiário, e 
poderão, no futuro, ser beneficiários do mesmo sistema, baseado em 
contribuições anteriores. 
As contribuições salariais, na verdade, destinam-se a garantir ao 
trabalhador e sua família os rendimentos necessários nas situações 
tipificadas em legislação específica, os rendimentos de substituição. Assim 
as suas prestações configuram-se rendimentos substitutivos dos salários, na 
base dos quais aquelas são determinadas. Em consequência estas mesmas 
prestações beneficiam unicamente os contribuintes do próprio sistema, 
excluindo, em resultado, todos os que não contribuíram para o seu 
financiamento 1354.   
Este facto só por si fornece a delimitação subjectiva do sistema 
contributivo, baseado unicamente nas contribuições ou quotizações sociais. 
Ou seja vincula apenas uma categoria profissional, o trabalhador. Deste 
modo tendencialmente beneficia os trabalhadores com maiores níveis de 
rendimentos (uma vez que não se limita a um plafond) e, simultaneamente, 
reduz o âmbito do princípio da solidariedade1355. Por outro, a contracção 
                                                 
1353 Este princípio traduz a obrigatoriedade da afectação do produto de receitas (quotizações) a cobertura 
das despesas sociais, em virtude da autonomia do INPS (cfr. artigo 1.º dos seus Estatutos) contrariamente 
ao princípio que vigora para o OGE, consagrado no artigo 5.º da LEOGE (Não consignação), nestes 
termos: “1. No Orçamento Geral do Estado não poderá afectar-se o produto de quaisquer receitas à 
cobertura de determinadas despesas. 
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que, por virtude de autonomia financeira ou 
de outra razão especial, a lei expressamente determine a afectação de certas receitas a determinadas 
despesas.” 
A excepção prevista no n.º 2 do presente artigo enquadra o orçamento da instituição competente em 
matéria da gestão dos recursos da previdência social.  
Para uma leitura do direito português, vide, entre outros, D’OLIVEIRA MARTINS, Guilherme, 
D’OLIVEIRA MARTINS, Guilherme Waldemar e D’OLIVEIRA MARTINS, Maria – A Lei de 
Enquadramento Orçamental, Anotada e Comentada, Almedina, Coimbra, 2007. 
1354 JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER 
CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 191. 
1355 JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER 
CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 191. Contrariamente a sua reivindicação conforme os 
ensinamentos da doutrina social da Igreja. Cfr. COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, 
pp 133-137. 
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salarial que se generaliza no país repercute-se negativamente nas 
quotizações para o sistema e logicamente nas prestações e nos benefícios 
auferidos no presente e no futuro, devido à indexação do salário à 
contribuição. Acresce a isso as influências negativas do fenómeno 
inflacionista1356. 
 
A natureza jurídica das comparticipações ou contribuições1357-1358 das 
entidades privadas (trabalhador e empregador) para o sistema público de 
protecção social constitui um problema muito debatido na doutrina sobre a 
                                                 
1356 Para uma reflexão desta questão nas prestações sociais da Segurança Social vide, outras outros, 
BUCHANAN e MARILYN R. FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, pp 300-
302. Uma das soluções pode ser “(…) un ajuste de carácter automatico en los aumentos monetarios de las 
prestaciones como repuesta a los incrementos en el nivel general de precios.” Ou ainda «(…) la relación 
existente entre las ganancias reales antes de retirarse y el valor de las pensiones reales después de la 
jubilación, … incremento gradual en valor real de las pensiones y prestaciones con relación a las 
ganancias reales. »  (p 301)   
1357 Vide para mais desenvolvimentos SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. II, 
pp 74-76; JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, 
pp 297-311; ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 352 e ss; F. PESSOA JORGE, 
Privilégio creditório a favor das instituições de Previdência Social, Lisboa, 1974; ALBERTO XAVIER, 
Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Lisboa, 1979, pp 60 e ss; BRAZ TEIXEIRA, “Natureza jurídica das 
contribuições para a Previdência Social”, in Estudos comemorativos do XX Aniversário do Centro de 
Estudos Fiscais, Vol. I, Lisboa, 1983, pp 47-61; NUNO SÁ GOMES, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 
1996, pp 87-90; NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da segurança social, pp 63 e ss; 
JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, pp 651-652; PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, pp 
122-123; RÉMI PELLET, “Étatisation, fiscalisation et budgétarisation de la Sécurité Sociale”, pp 296-
305. Ainda em matéria do direito comparado, para o caso espanhol, vide JUAN ANTONIO MARTÍNEZ, 
Régimen fiscal de las cotizaciones a la seguridad Social, Prólogo de Francisco Poveda Blanco, Editoriales 
de Derecho Reunidas, Madrid, 1997; LIONELLO R. LEVI SANDRI, “Contributi previdenziali”, in 
ENCICLOPEDIA DEL DIIRTO, X, Giuffrè Editore, Itália, 1962, pp 267-272, especialmente p 268. 
1358 ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 362-367, apresenta, basicamente, o problema 
das concepções sobre a natureza jurídica das contribuições na perspectiva monista e dualista. A primeira 
faz equivaler as contribuições às quotizações sociais, por isso a denominação de segurista, ou seja elas 
configuram verdadeiros prémios de seguros públicos. Esta fundamenta-se na ideia de seguros sociais dos 
sistemas previdenciais. Decorre dela a dissociação da contribuição do trabalhador da entidade patronal, e 
em consequência a separação jurídica proveniente de uma única e incidível realidade, a contribuição. 
Atendendo a esta argumentação surge desde logo a crítica em termos de enquadramento da contribuição 
da entidade patronal na lógica de prémio de seguro. Ainda, dentro desta concepção, encontram-se a 
concepção tributária, defendida, em geral, pelos fiscalistas e pela jurisprudência, segundo a qual as 
contribuições são verdadeiras taxas; e a concepção ou tese parafiscal, assenta na ideia das quotizações 
sociais como sendo imposições parafiscais, enquanto receitas análogas aos impostos, consignadas à 
protecção social. A concepção dualista qualifica em separado as contribuições dos trabalhadores 
(consideradas prémios de seguros) e as das entidades patronais, tidas como verdadeiros impostos.  
Na perspectiva de NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 67, a nota 
dominante estará, em grande medida, no impacto económico das contribuições sociais e consequente 
qualificação como impostos, se: elas são repercutíveis por via de preços, passam a configurar-se como 
impostos indirectos e se por via de salários, traduzem-se em impostos indirectos.  
Na hipótese de ausência repercussão, ou seja quando elas são assumidas pelo empresário (com 
consequência na diminuição dos seus lucros), não se repercutindo nem no mercado de bens, nem no 
mercado de salários, mas apenas e só sobre o capital com certeza, mudará de figurar e de qualificação, 
passando a influenciar, negativamente, a competitividade da empresa.    
Ainda sobre a relação da contribuição da entidade patronal e o imposto, taxas, contribuições especiais, 
preço público, entre outros, vide JUAN ANTONIO MARTÍNEZ AZUAR, Régimen de la cotizaciones…, 
pp 31 e ss. Do mesmo modo, o autor e obra citada, faz uma análise da contribuição do trabalhador vis-à-
vis o imposto, os tributos em geral, o preço público,… concluindo pela “su asimilación al impuesto” (p 
99). 
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protecção social em geral. Este aspecto do elemento e da estrutura do 
sistema de financiamento da Segurança Social não acolhe consenso 
doutrinário quanto à sua natureza. Por detrás desta querela dogmática, 
pretende-se questionar, em suma, a relação entre o empregador e a 
instituição Previdência Social. Não se trata da relação entre o trabalhador e 
o empregador1359, esta limitada ao contrato de trabalho que os vincula.  
Segundo LIONELLO R. LEVI SANDRI1360 “A discussioni e a soluzioni 
non univoche ha dato lugo il problema della natura giuridica del contributo. 
La questione è, evidentemente, collegata a quella della natureza giuridica 
dell’assicurazione sociale. Si si retiene che il rapporto di assicurazione 
sociale si sía risolto, nel nostro ordinamento, in una plurità di rapoorti 
giuridici del tutto separati e distinti tra loro, il contributo non può 
presentarsi che come l’oggetto di un rapporto tributario, constituto opes 
legis, al verificarsi di determinanti circostanze tra un ente pubblico e gli 
appartenenti ad alcune categori di citadani.” 
Alguma doutrina, defendida, entre outros, por SANTORO-PASSARELI e 
CANNELLA, considera a contribuição para a previdência social como 
“uma forma de salário: o salário previdencial”1361; uma prestação de 
natureza parafiscal1362 de acordo com DURAND e LEGA; uma prestação 
de natureza fiscal, na tentativa de enquadrar os seguros sociais numa das 
trilogias de tributos (impostos1363, taxas1364 e contribuições especiais1365), 

                                                 
1359 SÉRVULO CORREIA, Teorias da relação jurídica do seguro social, p 298.  
1360 “Contributi previdenziali”, in ENCICLOPEDIA DEL DIIRTO, X, p 268. 
1361 Vide JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, 
pp 297-299. 
1362 JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, 299. 
Vide ainda sobre a temática NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O orçamento da Segurança Social, p 20, 
nota de rodapé de página 10, na qual relaciona esta natureza com a orçamentação das receitas e despesas 
sociais. 
Em PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, pp 122-123, encontram-se as justificações desta tese: 
«De nombreux auteurs voient dans les cotisations de sécurité sociale, une forme de parafiscalité. Cette 
thèse repose principalement sur le caractère obligatoire des cotisations et sur l’affectation au 
fonctionnement d’un service public. D’autre part, les règles relatives à la perception et au recouvrement 
des cotisations présentent plus d’une analogie avec le droit fiscal. En revanche, ces cotisations échappent 
à la règle de l’annualité de l’impôt et sont affectées à un objet déterminé.» 
1363 É evidente que a tese que faz equivaler a contribuição para a previdência social a imposto (especial) 
recusa carácter sinalagmático entre aquela e as prestações sociais devidas, à semelhança do que se passa 
com este tipo de tributo. Significa isso que, neste caso, existirão “duas relações distintas e paralelas, tendo 
uma como objecto as contribuições e outra as prestações.” Entre outros defensores desta tese destacam-se 
SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. II, p 77; Mattia Persiani, Ils sistema 
Giuridico della previdenza sociale. Este autonomiza a relação contributiva da relação jurídica da 
previdência social. (Cfr. JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro 
social, p 300). 
No sentido contrário, a propósito das contribuições devidas às Caixas de Reforma ou de Previdência, F. 
PESSOA JORGE, Privilégio creditório a favor das instituições de Previdência Social, pp 37, 39.   
Parece haver, no plano jurisprudencial, alguma hesitação sobre a qualificação das contribuições sociais 
como impostos ou não. Vide sobre o assunto, F. PESSOA JORGE, “Privilégio creditório a favor das 
instituições de Previdência Social, pp 10-11. 
1364 Atendendo a circunstância das prestações devidas pela instituição previdencial serem individualizadas 
e proporcionam vantagens directamente aos cidadãos. Por esta razão impõe-se a obrigatoriedade de 
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conforme pretende a doutrina fiscalista1366. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ 
AZUAR1367, citando “doctrinas españolas”, afirmara: “En la actualidad se 
admite mayoritariamente que la cotización a la Seguridad Social tiene 
naturaleza fundamentalmente tributária, e incluso, numerosos estudiosos 
han llegado más lejos calificándolas, desde el punto de vista económico, 
como impuestos sobre el factor trabajo o impuestos sobre el salario.” 
Sem embargo de todas estas considerações que parecem reveladoras de 
mais profundas virtudes deste modelo de financiamento exclusivamente 
privado, JEAN-JACQUES DUPEYROUX1368, apresenta as seguintes 
críticas: de ordem técnica, financeira, económica e ética.  
A primeira resume-se a coerência do sistema, pela qual se reclama 
logicamente os recursos e as despesas quanto à sua evolução. Para o autor 
tal coerência deve assentar no financiamento de “revenues de 
remplacement ou de report…il n’existe aucune corrélation, ni logique ni 
pratique, entre les revenus professionnels, et donne les cotisations assise 
sur ces revenues et d’autres prestations sociales, notamment les prestations 
familiales ou les prestations en nature de l’assurance maladie.”1369  
Do ponto de vista financeiro, a crítica releva do facto de existir, nesse 
modelo de financiamento, a indexação entre os recursos do sistema 
provenientes dos ganhos profissionais que, no reverso da medalha, nas 
situações de sub-emprego e desemprego1370 – pensa-se na baixa conjuntura 
económica, sabendo que os sistemas de Segurança Social são sensíveis às 
variações económicas desfavoráveis – não favorecem o equilíbrio 
financeiro do sistema. Isso obrigaria a intervenção dos poderes públicos 
para salvar o sistema de um eventual colapso.  
Por outro, atendendo que os recursos financeiros que concorrem para o 
financiamento das despesas sociais provêm exclusivamente da actividade 
laboral, estes podem ser considerados como custo de mão-de-obra, 

                                                                                                                                               
contribuição aos mesmos. Em suma o que está na base desta tese é a existência de uma estrutura unitária e 
sinalagmática da contribuição/contribuição versus prestação, conforme Donati e Venturi.  
Algumas observações são feitas a propósito do carácter voluntário e sinalagmático das taxas. Basta pensar 
que elas são um pressuposto formal ou adjectivo da actuação de um sujeito público/privado. Por outras 
palavras a sinalagmaticidade decorre da estrutura genética (e também funcional, embora atenuada) da 
própria relação. Vide SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, pp 303-325. 
Nesta última página, à guisa de conclusão, escreve: “Reportando-nos ao número anterior cuja conclusão 
tinha ficado em suspenso por depender do carácter sinalagmático ou não sinalagmático da relação de 
seguro social, parece poder reconhecer-se agora à contribuição a natureza de taxa desde que, como nós, 
também se reconheça carácter sinalagmático à relação jurídica de taxa.”      
1365 Esta tese é liminarmente recusada. Cfr. SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro 
social, p 301.       
1366 Sobre o assunto e para mais desenvolvimentos, vide SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação 
jurídica do seguro social, pp 298 e ss. 
1367 Régimen fiscal de las cotizaciones…, pp 5-26. 
1368 Droit de la Sécurité Social, pp150-151. 
1369 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 150. 
1370 Vide neste sentido JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 222. 
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equivalendo a imposto sobre o emprego1371, produzindo, nessa medida, 
efeitos “dissuasif sur l’embauche” e “négatif sur la compétitivité dès 
entreprises. Les entreprises «de main-d’œuvre» seraient particulièrement 
pénalisés”1372. Esta é, na opinião deste autor, a crítica em matéria 
económica.   
Por fim, a crítica ética decorre da garantia de prestações fornecidas a todos 
os membros da colectividade pelo poder público, como manifestação da 
solidariedade nacional. Sucede, porém, que a sua intervenção abstrai-se da 
actividade profissional (anterior ou actual) do trabalhador, que se sente 
onerado para se garantir o financiamento das despesas sociais.  
Em matéria do direito comparado e como fonte de inspiração dos sistemas 
de financiamento da Segurança Social, podem distinguir-se duas formas ou 
modelos: o da Dinamarca, dominado por impostos, e o de outros países, 
como a Alemanha ou a França, cujos principais recursos provém de 
contribuições sociais. No caso português optou-se por um modelo misto, 
onde vigora a cumulação de prestações sociais com o imposto, na 
perspectiva de redução das desigualdades, conforme o artigo 103.º, n.º 1, da 
CRP.   
Em todas estas experiências, note-se que às contribuições sociais são 
atribuídas papel preponderante, devido às vantagens que elas oferecem 
relativamente à utilização de tributos, porquanto, nomeadamente, o 
sacrifício dos contribuintes é mais facilmente admitido se as suas 
contribuições são geridas por instituições autónomas, como é a Segurança 
Social, dando-lhe aplicação por todos conhecidos. 
 
 
2. as quotizações do seguro obrigatório  
 
O plano jurídico-económico em que se modela a qualidade de trabalhador, 
aquele que exerce actividade económica, independentemente da sua 
subordinação ou não a autoridade de outrem, é intrínseca, legalmente, a um 
conjunto de protecção social. Ou seja o direito laboral desencadeia um 
conjunto de direitos do trabalhador que se projecta no direito social, a 
concretizar por meio de deveres acessórios criados na sua esfera jurídica ou 
da entidade patronal.   

                                                 
1371 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 151 : «(…) le cout de la main-
d’œuvre, «impôt sur l’emploi.» Na mesma linha NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da 
Segurança Social, p 66. JAMES M. BUCHANAN e MARILYN R. FLOWERS, Introducción a la Ciencia 
de la Hacienda Publica, pp 295 e ss. Também FRANÇOIS PERROUX, «Trois outils d’analyse pour 
l’étude du sous-développement», pp 1264-1273, do ponto de vista do calculo valor monetário ou preço do 
homem, no qual se inclui a sua formação e qualificação. 
1372 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 151. Igualmente NAZARÉ DA 
COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, p 66. 
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De um maneira particular, a vinculação do trabalhador a uma entidade 
patronal é tida como um motivo de imposição a esta de deveres legais à 
entidade patronal e à entidade previdencial (vide artigos 14.º, 15.º, 17.º e 
19.º do Decreto n.º 4/1980), com vista a efectiva garantia da cobertura de 
riscos sociais derivados da sua laboração. 
Com efeito, a prática de actividade económica envolve riscos configurados, 
entre outros, no domínio de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
Nesta medida, a lei obriga a contratação de um seguro obrigatório que 
cubra os riscos sociais do trabalhador durante o processo de produção. Este 
seguro está integrado no sistema público de protecção social.  
 
No domínio do Decreto n.º 4/1980, aplicável à matéria do seguro social, 
estabelece-se que o seu encargo é exclusivamente por conta da entidade 
patronal (e do trabalhador independente), sem concurso do trabalhador 
dependente na sua computação, como preceitua o artigo 17.º, n.º 1, deste 
diploma. Mais do que isso é a proibição de a entidade patronal efectuar 
qualquer desconto para se compensar deste mesmo encargo (artigo 19.º, 
idem).  
A lei constitui a entidade patronal como responsável exclusivo pelo 
encargo do seguro obrigatório (artigo 17.º, n.º 1, do Decreto n.º 4/1980) ao 
mesmo tempo que, no pólo diametralmente oposto, atribuição a posição 
credora de benefícios sociais ao trabalhador face à entidade previdencial. 
Estas duas realidades integradas no seguro obrigatório de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais não se equivalem. Esta conclusão é 
reforçada pela obrigação da entidade previdencial garantir as prestações 
sociais mesmo na ausência de cumprimento da obrigação por parte da 
entidade patronal, numa interpretatio a contrario sensu do disposto no 
artigo 15.º, n.º 2, idem. 
Em suma, a obrigação contributiva nasce unicamente na sua esfera jurídica 
da entidade patronal, pela relação de dependência económica entre eles 
existente. Já, quanto aos trabalhadores autónomos ou independentes (cfr. 
artigo 2.º, n.º 2, al. b, do Decreto n.º 4/1980) os encargos são suportados 
pelos mesmos, na falta desta mesma relação com outrem.  
 
 
3. As transferências do Estado 
 
Nos termos da lei, sabendo que a Constituição não é omissa nesta matéria, 
o financiamento da protecção social em geral é subsidiado pelo Estado. Na 
sua origem, as preocupações do Estado de inspiração marxista-leninista, 
que procura a maximização do bem-estar dos seus cidadãos. Nesta linha, 
por exemplo, a concepção do “plano de segurança social” que seria 
materializado através do Fundo de Segurança Social e o seu financiamento 
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assegurado, parcialmente, pelas transferências do orçamento do Estado1373, 
como determinado no artigo 5.º RFSS.   
No mesmo diapasão todos os esquemas institucionalizados para o mesmo 
fim. Para além do aspecto finalístico todos eles têm em comum uma 
arquitectura de financiamento que encontra nas transferências do Estado a 
âncora do sistema de protecção social, na perspectiva de maximização do 
bem-estar de todos os cidadãos.    
As transferências do orçamento do Estado devem ser vistas como uma 
forma de responsabilidade colectiva, a par da responsabilidade individual, 
na cobertura dos encargos financeiros da protecção social. 
Independentemente da sua avaliação quantitativa, do ponto de vista 
qualitativo evolui da sua consagração como uma manifestação de 
solidariedade limitada a um grupo para se situar, hoje, no patamar de 
instrumento de justiça social.  
Nesses termos, as transferências do orçamento público resultam de uma 
alteração do tipo histórico do Estado. A esse propósito são de considerar as 
análises das diferentes contribuições doutrinárias e filosóficas, a saber a 
clássica, a keynesiana e a marxista, em termos da cobertura dos riscos que 
impendem sob a sociedade em geral.   
 
Antes de mais, convém dizer que essas transferências visam a 
redistribuição dos rendimentos. Este é um conceito contemporâneo das 
doutrinas intervencionistas, mormente, a doutrina social da Igreja, as 
doutrinas anti-liberais e o pensamento socialista. 
De facto, o Estado intervencionista reagiu contra o pensamento clássico 
que defendia o mercado e os seus mecanismos como instrumentos 
apropriados para se proceder a transferência de rendimentos: o mercado 
como centro de afectação e de devolução de rendimentos. Tratava-se de um 
reconhecimento da liberdade individual dos sujeitos económicos em prover 
o seu auto-sustento e a sua auto-protecção: a confiança no mercado e seus 
mecanismos, como instituição de afectação de rendimentos, por via de 
contratos firmados entre os factores produtivos. Era o apogeu do 
abstencionismo do Estado, que não devia intervir num assunto, por sinal, 
de foro meramente privado.  
A ausência do Estado social na época liberal era determinante para o seu 
posicionamento neutral face à sociedade e à economia. Nela era 

                                                 
1373 Em outras legislações sobre a protecção social encontram-se previstas as transferências do Estado 
como uma das fontes de financiamento dos encargos sociais do instituto previdencial. Assim por exemplo 
a Lei n.º 1/1975, o Decreto n.º 32/1975 e a Lei n.º 4/2007.  
Sobre o assunto depreende-se da relação entre o financiamento público e o regime de repartição. Neste 
sentido SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, p 177: “(…) sistema de 
repartição é um sistema assente na cobertura dos encargos, independentemente da prévia capitalização 
para financiamento pelas aplicações e rendimentos, o que implica a possibilidade de recurso subsidiário 
ao Estado como financiador dos institutos públicos de previdência.” 
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desconhecido o fenómeno redistributivo, cuja origem remonta o século XX, 
altura em que se consolidava a reacção contra o contratualismo 
individualista que imperou entre os clássicos. Esta reacção não tinha como 
propósito atender a distribuição dos rendimentos entre os factores de 
produção, mas entre os indivíduos e as famílias. Esta questão interessa 
muito à justiça distributiva, muito debatida entre os economistas e 
filósofos1374. 
A procura de um Estado justo e equitativo está na origem dessa nova 
função. Para isso é necessário o emprego de um grande volume de recursos 
financeiros para a produção de bens e serviços para toda a colectividade. 
Sobretudo os Estados de orientação de tipo marxista-leninista e as 
aspirações do partido-Estado que se confundia com o paternalismo. 
Segundo a conclusão de SAMUELSON e NORDHAUS o papel do Estado, 
nas economias industrializadas, tem-se revelado deveras importante e é 
visível no crescimento das despesas públicas e dos impostos, porquanto, na 
proporção crescente do rendimento nacional, são efectuados pagamentos e 
transferências em apoio aos rendimentos disponíveis1375. Estamos a referir 
a uma das funções que cabe o Estado desempenhar: a função 
redistributiva1376. Estas considerações têm o cunho particular no 
pensamento doutrinário de KEYNES e dos seus seguidores. 
Para o que nos interessa a função distributiva do Estado deve ser justa, a 
justa distribuição. Significa isso que os encargos colectivos devem ser 
repartidos por todos, de acordo com determinados índices – a capacidade, a 
dignidade e o mérito, não obstante a dificuldade em aceitar estes critérios 
como os mais razoáveis e a forma de os aplicar, indistintamente1377. Este é 
um problema que resulta da conjugação de critérios da política com os do 
mercado. 
 
É de lei que o Estado, anualmente, através do Orçamento Geral do Estado e 
das receitas das autarquias locais, deve transferir [al. a)] obrigatoriamente 
uma determinada parcelas de receitas públicas para garantir o 

                                                 
1374 A economia normativa tem nessa preocupação a sua origem. Assim, as análises económicas das 
políticas redistributivas na procura de maximização da satisfação das necessidades colectivas e a 
prioridade, nesta linha, conferida aos mais desfavorecidos em detrimento da soma de utilidades do 
utilitarismo.  
A justiça distributiva assenta os seus pressupostos nas regras de decisões políticas e os seus critérios. 
Logo, a substituição dos critérios meramente económicos por critérios políticos na afectação de recursos e 
devolução de rendimentos. Aqui reside a importância dos gastos públicos em ordem a atender às 
necessidades não satisfeitas pelos mecanismos do mercado de bens e serviços.   
1375 Economia, p 864. 
1376 Lembre-se que, a par da função distributiva, surgem as funções de afectação de recursos e de 
estabilização económica, segundo RICHARD A. MUSGRAVE. Sobre o assunto, vide a nossa tese de 
mestrado, pp 19-21. Ainda, entre outros, A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, 
passim, especialmente pp 32 e ss.  
1377 Sobre o assunto, vide, entre outros, a bibliografia citada pela NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O 
financiamento da Segurança Social..., pp 17-28.  
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financiamento da protecção social de cidadania. Estas transferências 
constituem uma das fontes de financiamento integradas no regime 
financeiro, a par de donativos destinados a projectos específicos [al. b)] e 
de comparticipações (entenda-se taxas) de utilização de serviços e de 
equipamentos sociais [al. a)] todas do n.º 1, do artigo 31.º, da LEPS. O 
regime de co-financiamento, neste particular, faz apelo a co-
responsabilização tripartida: entidades públicas estadual central e local e 
cidadãos, através dos quais se procede a materialização dos dispositivos da 
lei fiscal.  
 
Do mesmo modo, as transferências públicas, restritas unicamente ao 
orçamento do Estado, financiam, nos termos do artigo 33.º, al. e), da LEPS, 
a protecção social obrigatória, o mesmo é dizer o sistema previdencial. Esta 
solução legal de manutenção do anterior esquema de financiamento da 
protecção social dos trabalhadores somente pode ser entendida numa 
perspectiva de atribuição de subsídio pelo Estado que, no passado, 
praticamente, não mereceu concretização.  
Como se vê a problemática do financiamento do sistema público de 
protecção social, por via de transferências do orçamento público, não é 
imune aos problemas sociais, sobretudo as políticas públicas de 
investimento em educação, formação técnica e profissional, criação de 
emprego, produção nacional e protecção dos cidadãos em geral, 
principalmente a camada trabalhadora.  
Um país em que a maioria da população trabalha a terra, 
predominantemente ou quase exclusivamente, dominada por um sector 
informal que ocupa uma parte muito considerável da economia nacional, o 
financiamento do sistema é deveras preocupante, na perspectiva de que a 
obrigatoriedade da solidariedade entre os indivíduos e as instituições, no 
sentido de a segurança social configurar um direito universal.   
Ora, isso nos conduz a segunda fonte de financiamento do sistema de 
protecção social público, o imposto. Este tem na sua base a extensão da 
protecção social a todos os cidadãos, sem consideração da sua actividade 
laboral, mas atende unicamente a sua capacidade económica, como medida 
da sua situação de necessidade1378. A este nível a protecção social 
enquadra-se na própria política social e faz do Estado o financiador das 
prestações universais, por via tributária1379.    
 

                                                 
1378 A sua concretização e consequente atribuição de prestações sociais obrigará que o sistema púbico não 
contributivo seja selectivo, nesta medida, à Administração cabe concretizar quais os cidadãos abrangidos, 
através dos parâmetros de avaliação.  
Pode-se ver neste sentido, entre outros, JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA 
e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 192.     
1379 Em sentido idêntico JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ GANDÍA e Mª 
ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 191. 
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Assim sendo, todas as nossas análises anteriormente feitas apontam 
formalmente no sentido de uma reforma do sistema previdencial para o de 
Segurança Social, pensado, desde a reforma, não implementada, de 2007. A 
passagem para um sistema universal, de solidariedade nacional, financiado 
pelo orçamento público, através do imposto1380, segundo o princípio da 
capacidade contributiva, regra de ouro do nosso sistema fiscal1381.  
Entretanto, devido à atipicidade do nosso sistema fiscal, marcado por um 
misto de imposto cedular e progressivo1382, a selectividade nos impostos 
indirectos, e o objectivo de neutralidade, entre outros, faz sentido clarificar 
que tipo de tributação1383 deve orientar o objectivo de solidariedade 
nacional: a fiscalidade directa ou a fiscalidade indirecta, ambas com 
incidência negativa – em função da sua manifestação sobre o rendimento – 
sobre a remuneração do trabalho e, por conseguinte, sobre a contribuição 
dos trabalhadores e sobre os seus direitos, quando finda a sua vida activa. 
A fiscalidade indirecta pode ser pensada em termos de agravamento das 
taxas do imposto sobre venda e serviços, com a vantagem de não onerar 
(directamente) os custos de produção, mormente o factor de produção 
trabalho, e os bens de exportação. Mas, sobre ela pesa a circunstância de 
aumentar as pressões inflacionistas, para além de a sua utilização é de 
duvidosa equidade. Por sua vez, a imposição directa sobre o rendimento 
implica um sacrifício dos contribuintes em função da capacidade 
contributiva. Contudo, esta verdade tem como pressuposto um tipo de 
imposto que toma em consideração todas as formas de riquezas do 
contribuinte.   

                                                 
1380 Assinala-se que existem técnicas nesta matéria baseadas quer no imposto regressivo, quer no imposto 
progressivo ou ainda imposto indirecto, entre nós, denominado imposto sobre bens e serviços, IGV, ou 
imposto directo.  
O imposto surge como um dos principais (senão mesmo o mais importante) instrumentos de 
redistribuição da riqueza, mais restritamente dos rendimentos, por isso a sua adequação ao sistema de 
financiamento da solidariedade nacional, através quer da imposição directa, quer da imposição indirecta 
(“valeur ajoutée des entreprises”, segundo JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité 
Sociale,, p 153), sem prejuízo de esta última não ser, em regra, redistributiva. Neste sentido ANTÓNIO L. 
DE SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. II, p 305. 
Sobre o assunto, vide a nossa tese de mestrado, A repartição de recursos públicos…, pp 389-427. Ainda 
SOARES MARTÍNEZ, Economia Política, p 749.  
1381 Para uma síntese deste princípio vide, entre outras, EUGÉNIO MOREIRA, A repartição de recursos 
públicos…, pp 188-229, e o acervo bibliográfico citado. Ainda do mesmo autor Considerações gerais 
sobre o sistema fiscal guineense, Comunicação às Jornadas Jurídicas comemorativas do 15.º Aniversário 
da Faculdade de Direito de Bissau, realizadas em Bissau, Assembleia Nacional Popular, Palácio Colinas 
de Boé, Bissau, 20 a 23 de Março, 2006, (Inédito). 
1382 Se se considera os objectivos redistributivos, é óbvio que este tipo de imposto garante, de forma mais 
satisfatória, a sua concretização, porquanto os rendimentos tributados concorrem para a computação do 
conjunto das receitas tributárias em função do seu aumento. Ora isso está garantido relativamente aos 
rendimentos situados em escalões superiores.  
1383 Que tipo de imposto e que despesas são por ele financiadas são duas das interrogações relacionadas 
com a visão que encontra nos impostos um meio adequado de financiamento da Segurança Social. Sobre 
o assunto vide para mais desenvolvimentos NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da 
Segurança Social, pp 70 e ss, bem como a bibliografia citada.  
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A solução de relacionar o financiamento da Segurança Social com a 
tributação (directa ou indirecta) tem a vantagem de não fazer depender a 
solidariedade nacional de uma fonte proveniente única e exclusivamente do 
rendimento de trabalho1384. Nesta circunstância passará a existir uma dupla 
dependência: a remuneração do trabalhador, no caso do regime 
contributivo, e o rendimento gerado ou produzido e a manifestação da 
riqueza individual pela aquisição de bens de consumo, por parte de todos os 
cidadãos no território nacional, respectivamente.  
Esta é, a nosso ver, uma das vias em que se deve orientar a reforma da 
instituição previdencial, acrescida da introdução de planos complementares 
de regime geral, como sejam os fundos de pensões, através de participações 
sociais da instituição de Segurança Social nas sociedades autorizadas a 
prática de actividades desta natureza, conforme indica o artigo 24.º, al. 
c)1385 dos Estatutos do INPS.  
 
O financiamento do regime não contributivo conta com subsídio 
proveniente do orçamento público, pensa-se por duas ordens de razões: de 
um lado, presume-se a insuficiência das receitas próprias do sistema de 
protecção social do regime contributivo e, de outro, conexamente a 
cobertura das actividades e acções compreendidas na acção social, 
independentemente da sua concretização prática. Ou seja, o regime de 
financiamento do sistema público de protecção social, na sua dimensão 
contributiva e não contributiva, não é irrelevante a sua relação com a 
política fiscal, enquanto instrumento de realização dos objectivos 
redistributivos e de protecção social1386.  
O plano legal ou formal não se confunde com o plano material, a realidade 
específica e concreta do país. Os grandes problemas que dominam o 
espectro da economia nacional, carente de uma estrutura económica 

                                                 
1384 Este é um dos grandes males do nosso sistema previdencial. A dependência da contribuição aos 
magros salários praticados no mercado laboral nacional, sobretudo no sector público, condicionam a 
capacidade financeira da entidade seguradora, salvo na medida em que existe correspondência entre eles. 
Com efeito sendo muito reduzidos os salários, com certeza, que as contribuições resultam baixas e 
igualmente as pensões sociais e prestações sociais mensais. 
1385 Estabelece este artigo: «Constituem receitas do INPS : … as receitas de aplicações financeiras » 
(Negrito nosso). 
1386 Para uma síntese sobre o assunto vide os contributos de A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law 
of social security, pp 32-37, bem como autores citados. O autor fala, a páginas 34-35, da integração do 
imposto e Segurança Social. 
Entre nós, o sistema não contributivo, para além dos combatentes da liberdade da Pátria e seus familiares, 
concede benefícios sociais aos deficientes em geral, sob a organização e responsabilidade do Ministério 
da Solidariedade Social, Família e Luta Contra a Pobreza, sem contar com as acções sociais 
complementares da previdência social. 
Algumas dados estatísticos, na matéria de transferências públicas, podem ser retirados da execução do 
orçamento do Estado. Assim, por exemplo, a execução dos anos económicos de 2004 e 2005, 
respectivamente cumpridas parcialmente e na íntegra quanto às transferências sociais para as famílias, 
nomeadamente sob forma de subsídios para formação profissional e bolsas de estudo no exterior. Vide a 
Lei n.ºs 1/2005, que aprova o OGE para o ano económico de 2005 (BO n.º 14), e a Lei n.º 2/2006, que 
aprova o OGE para o ano económico de 2006 (BO n.º 40).     
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adequada, flagelada por um baixo emprego da população em idade activa, 
com graves problemas de financiamentos públicos, baixo crescimento do 
PIB, elevado rácio da dívida externa1387, entre outros, constrangem a 
realização de objectivos da solidariedade entre-gerações e intra-gerações. 
Se atentarmos ainda a principal das características da nossa economia, 
composta por uma população que vive (quase) exclusivamente da 
agricultura, com baixo rendimento per capita, para além do importante 
papel reservado às mulheres (cujas actividades não se resumem a tarefas 
domésticas e cultivo de campo), geralmente única fonte de ganha-pão, o 
sistema de capitalização, em certo sentido, traduzido na privatização da 
Segurança Social, não oferece garantias de sucesso individual e 
colectivo1388, podendo agravar as precárias condições de vida dos homens, 
mulheres e crianças que lutam quotidianamente para sobreviverem e 
aniquilar a perspectiva de desenvolvimento económico e social. Deste 
modo, diria que a família tradicional não consegue desempenhar o papel 
capital de redistribuição de bens e serviços e de rendimentos entre as 
gerações. 
 
O financiamento da protecção social relaciona gerações presentes e futuras. 
Este é o problema da solidariedade geracional e da solidariedade inter-
geracional correspondente a dois sistemas de financiamento da Segurança 
Social: o da repartição que tem como princípio geral a divisão, pela 
sociedade, dos encargos suportados pelo Estado. Este sistema incide sobre 
as contribuições obrigatórias dos membros – mormente os trabalhadores – 
da comunidade em vida activa destinadas ao pagamento de prestações dos 
que já não estão em condições físicas e/ou psicológicas de continuarem a 
contribuir para a economia nacional, os reformados ou pensionistas. 
Nesta medida, as gerações actuais e a futura de trabalhadores e reformados 
sentem-se unidos, por via de um contrato inter-geracional, em torno de um 
ideal de solidariedade, repartindo os encargos, para além de beneficiarem, 
por essa via, a própria actividade económica. 
E o da capitalização, que constitui uma espécie de poupança para o 
contribuinte, aplicado nos mercados, sobretudo financeiro e imobiliário, 
resultando desta aplicação, rendimento para o trabalhador, uma 
                                                 
1387 Esta relação é prejudicial ao investimento pelo desvio de recursos que acarreta para o pagamento da 
dívida e seu serviço. Nesta perspectiva assinala GEORGE MBANGA NDOH, “Private investment and 
external debt in Cameroon”, p 29: “External debt and debt-service payments affect private investment not 
only trough the debt overhang, but also trough the crowding-out effect. This is generally believed that the 
debt-service burden has restricted investment and capital formation and hence slow economic growth. 
The rationale is that a greater portion of foreign currency from exports is required to service the debt and 
there is a decrease in external capital because of a reduction in creditworthiness, all of which makes it 
difficult to expand infrastructure, start new projects, continue old projects and provide the economy with 
needed capital goods and raw materials from other countries.” 
1388 A utilização dessa expressão em termos coincidente de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 144, 
que considera que: “Colectivo não significa necessariamente Estado: os actores sociais e os movimentos 
de cidadãos têm a sua palavra a dizer nas estruturas que terão de ser inventadas para tudo isso.” 
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capitalização das suas contribuições, no prazo convencionado. Ora, são 
estes rendimentos capitalizáveis que garantem, no futuro, a reforma do 
trabalhador.  
A técnica da capitalização dispensa a forma de cooperação entre os 
contribuintes. Ela segue a linha de pré-financiamento dos encargos sociais 
no período post-laboral constituindo, para o feito, reservas necessárias, cujo 
sucesso depende de factores económicos, como sejam as projecções 
actuariais1389, o funcionamento do mercado de capitais. Ela permite a 
aplicação das quotizações sociais em activos, sobretudo imobiliários, que 
geram capitais transformados em direitos, calculadas segundo as regras 
específicas de um regime em concreto. A cada um dos trabalhadores ou 
segurados assiste o direito constituído pelo conjunto do capital criado, o 
que faz dele co-proprietário do capital produzido no mercado de valores 
imobiliários. Nisso reside uma das vantagens desta técnica: a segurança 
jurídica, a que se acresce a rentabilidade resultante dos ganhos e o 
investimento que proporciona ao país e à economia. 
Entretanto, algumas desvantagens são inerentes a técnica da capitalização. 
Ela não é imune ao factor tempo que medeia a formação de reserva de 
capital, e daí a sua vulnerabilidade: a aleatoriedade do comportamento da 
relação capital/rendimento do activo capitalizado no decurso do tempo em 
que é investido1390. 
 
A técnica da repartição tem a virtude de conseguir aproximar as gerações, 
ao assentar num modelo de financiamento em que os actuais contribuintes e 
beneficiários suportam os encargos sociais dos pensionistas. Daí a 
designação de financiamento inter-geracional1391, uma garantia da 
renovação do conjunto de contribuintes, numa combinação de esforços dos 
actuais contribuintes que traduz, na prática, a máxima crioula “nô djunta 

                                                 
1389 Essas são feitas com recursos a métodos matemáticos e dados estatísticos para determinar os riscos e 
o seu respectivo financiamento. A análise actuarial assenta basicamente nos fluxos de caixas, 
confrontando as receitas e as despesas num horizonte temporal, no caso da técnica da repartição. Para 
além de conhecimentos científicos (caso da matemática) e da fiabilidade do sistema estatístico, são 
importantes a taxa de crescimento económico e a articulação das políticas de luta contra a pobreza e 
protecção social.  
1390 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, p 158. 
Recentemente a “subprime crisis” e os efeitos directos sobre o mercado financeiro em geral, 
particularmente sobre o mercado imobiliário do sector de seguro e fundos de pensões, revelam o risco de 
um sistema que funciona exclusivamente segundo as regras do mercado especulativo, (quase) sem 
regulação.      
1391 Várias são as bibliografias sobre o tema. A proposta de uma distribuição de encargos e benefícios 
entre as gerações de trabalhadores e reformados retrata, em certa medida, uma filosofia que radica na 
ideia de antecipação do pagamento das reformas. Vide neste sentido JAMES M. BUCHANAN e 
MARILYN R. FLOWERS, Introducción a la Ciencia de la Hacienda Publica, p 296, a propósito de 
“transferência intergeneracional” o autor escreve: “El trabajador que contribuye con su cuota está, por lo 
tanto, pagando anticipadamente su retiro o jubilación futura. Com efecto, él paga la financiación de las 
pensiones de los trabajadores ya retirados a «cambio» de un compromiso por parte del Gobierno de que 
impondrá determinadas cuotas a las generaciones futuras de trabajadores para que estas financien su 
propio retiro o jubilación.” 
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mon”, cada um na proporção dos seus salários. Ela depende grandemente 
do ambiance político.  
Este objectivo de solidariedade inter-geracional1392, mediante a distribuição 
da totalidade de quotizações sociais percebidas durante o ano em forma de 
prestações sociais no mesmo período, sem embargo da constituição de 
fundos de reserva, é um dos aspectos mais salientes desta técnica. 
Os trabalhadores no activo quotizam para o pagamento de prestações 
sociais dos reformados. Neste particular torna-se importante questionar o 
ratio das quotizações sociais versus prestações sociais. Ou noutras palavras 
contribuintes versus beneficiários. Este questionamento é imprescindível 
em matéria de ponderação da capacidade financeira, rectius sensu 
equilíbrio financeiro do sistema. 
O equilíbrio ou falta dele entre estas representa a vantagem ou 
desvantagem desta técnica de financiamento1393, que elimina o factor tempo 
e preserva os interesses contra a álea da técnica da capitalização, sem 
contar com a sua sensibilidade à evolução sócio-demográfica. No caso de 
esta ser desfavorável (maior números de inactivos) pode comprometer a 
sustentabilidade do sistema. Um problema que está longe de ser real numa 
economia que ocupa uma população insignificante de indivíduos em 
actividades económicas relevantes para a protecção social. 
 
Na sua essência, em suma, a dicotomia repartição versus capitalização tem 
ínsita a ideia da concretização da protecção social baseada nos seus 
recursos financeiros. Como se sabe os objectivos da Segurança Social 
devem ser cumpridos como determinados na lei. Para isso são necessários 
captar receitas. O principal problema que se coloca é saber se estas mesmas 
receitas são utilizadas no mesmo período ou se, pelo contrário, apenas parte 
delas e o remanescente aplicado em outras actividades para gerar mais 
receitas para o sistema. A primeira opção garante a maximização da 
solidariedade e a assegura a redistribuição enquanto a segunda potencia a 
ampliação das fontes de financiamento1394.   

                                                 
1392 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 160, considera esta solidariedade 
« contrats de générations imprescriptible » (itálico no original). 
Sem compromisso de qualquer conclusão citamos JOAQUIM MARTINS, Director dos Serviços 
Administrativos e Recursos Humanos do INPS em entrevista a “O CONTRIBUINTE”, p 5, quando 
questionado sobre o número de beneficiários do Instituto, a que respondeu, citamos: “O Instituto dispõe 
neste momento de 8.155 beneficiários activos, ou seja, os que se encontram inscritos no sistema, 
independentemente de as suas situações contributivas estarem ou não regularizadas. Quanto aos 
pensionistas temos um número de 1.373, divididos pelas seguintes modalidades de pensões: Reformados 
41 (Sócios do ex-Montepio das Alfândegas); Inactividade 149 (Sócios da ex-Caixa de Previdência); 
Sobrevivência 132 (Sócios de Montepio das Alfândegas e Caixa Previdência); Invalidez 92 (Regime 
Geral de Previdência Social).” Fim da citação. 
1393 JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 158-159. 
1394 Neste sentido ILÍDIO DAS NEVES, Crise e Reforma da Segurança Social, p 126. 
Em termos de vantagens e desvantagens dos dois sistemas destacam-se os seguintes. A capitalização tem 
como principais vantagens a garantia do trabalhador, de um direito á reforma, disponível, em virtude de 
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A mitigação do sistema permite ganhos consideráveis para o trabalhador, 
na medida em que combina rendimentos provenientes de uma parte ou 
componente fixa, garantia aos trabalhadores, com outra parte variável, 
dependente da capitalização conseguida por cada trabalhador. Daí a 
solução de regime complementar do regime obrigatório. 
Este debate passa-se quer entre a doutrina, quer entre os políticos, sendo 
certo que na sua origem está uma questão que une as opiniões, a 
preocupação com a protecção dos cidadãos, mormente a classe 
trabalhadora. E a razão não está de nenhum lado como ensina JEAN-
JACQUES DUPEUROUX a páginas 160, ao afirmar que nenhuma das 
técnicas confere “garantie absolue face aux évolutions démographiques et 
économiques” e acrescenta que qualquer que seja o “système de gestion, 
répartition ou capitalisation, … retraite constitue toujours un prélèvement 
opère sur la richesse nationale produite par les actifs l’année considérée.” 
E conclui a sua posição afirmando que nos “deux cas, le rendement du 
système dépend du potentiel de croissance à long terme d’une économie.” 
Nestes termos, a conclusão a tirar parece lógica: o complemento1395 das 
duas técnicas e não a substituição de uma por outra, no sentido de 

                                                                                                                                               
aplicações sucessivas das suas poupanças, que acumula os rendimentos ao longo dos tempos em que 
foram constituídas, e a rentabilidade que dela deriva. 
A máquina administrativa, de reduzida dimensão comparativamente ao sector público, tenderia, em 
virtude desses factos, a melhorar a eficiência na gestão dos regimes públicos, o que conduziria a níveis 
nacionais de poupança e de investimento, para a economia, além de induzir o desenvolvimento dos 
mercados financeiros. Esta mais-valia para a economia permite uma acumulação de ganhos em capital, 
reprodutíveis em tecnologia e técnicas de produção e formação técnico-profissional. 
Entretanto, em virtude da mediação temporal a capitalização torna a poupança do trabalhador, 
comparativamente, mais vulnerável a depreciação monetária, se atendermos às pensões reais que receberá 
depois da vida activa face ao momento da constituição da capitalização, dependente do crescimento 
económico, da evolução do mercado de capitais, todos indicadores susceptíveis de difícil previsão 
rigorosa, no longo prazo.  
Por outro lado, dado o individualismo em que assenta, o sistema de capitalização não consegue realizar 
os valores da solidariedade que domina o espírito dos guineenses. Noutras palavras, por ela não está 
assegurada a perpetuação da solidariedade tradicional, nem moderna.       
O sistema de repartição tem a vantagem de escapar as teias da desvalorização monetária, pelo simples 
facto de ser sistematicamente aplicada na realização da solidariedade entre os trabalhadores em activo e 
os reformados, mas nem por isso escapa à evolução do crescimento económico, por exemplo.  
Pelo este sistema, a solidariedade é, ainda, reforçada pelas contribuições, o que, por outras palavras, se 
traduz numa vantagem, porquanto podem advir benefícios superiores à contribuição efectivamente paga 
pelos trabalhadores. 
A opção pura e simples pela técnica da capitalização significaria o abandono da lógica da Segurança 
Social como um serviço colectivo/público, substanciado no sistema de repartição e da solidariedade 
inter-geração, em detrimento do sistema individualizador e excluídor fundamentado no seguro individual 
e capitalizável; a substituição de instituições públicas, democráticas, por mercado, abrindo espaço ao 
poder financeiro mundial; a subordinação dos indivíduos ao mercado de capital e o fim da expectativa de 
segurança na velhice e nos momentos de incapacidade para o mercado de trabalho; a quebra de uma 
cidadania activa e participada, fundada nos direitos sociais, em nome de um individualismo patrimonial. 
1395 Pensa-se num sistema misto que comporta as características dos dois sistemas ou modelos, por isso a 
razão de ser da sua denominação. Com efeito o sistema de repartição funciona através da definição prévia 
de uma categoria ou grupo profissional, cuja protecção social, por lei, é obrigatória. De tal sorte que o 
financiamento das pensões sociais dos reformados está assegurado pelas contribuições obrigatórias dos 
activos dos contribuintes que, por esta via, vêm constituídos na sua esfera jurídica um direito subjectivo 
(ou, no mínimo, uma expectativa jurídica) a idêntico tratamento quando atingirem a reforma. Por outras 
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maximizar os recursos, de modo a garantir maiores benefícios no presente e 
no futuro.  
Secção VI. As técnicas de protecção social  
 
Na vida real, são muitos os eventos que se projectam sobre os indivíduos 
em geral e particularmente os trabalhadores. Por outro lado, a instituição 
                                                                                                                                               
palavras, aqui, não se verifica o fenómeno da capitalização dos activos. O princípio fundamental deste 
sistema está no acordo entre as gerações actuais e futuras de trabalhadores e contribuintes/beneficiários 
no concernente ao financiamento das pensões de reforma. De outra banda, o sistema ou modelo de 
capitalização baseia-se no contrato individual ou colectivo que se processa através da abertura de uma 
conta, na qual cada interessado ou grupo deposita a sua contribuição, que será capitalizada em aplicações 
financeiras bancárias ou imobiliárias. Desta capitalização resulta rendimento ou juro que cobrirá as 
prestações relativas às pensões de reforma, uma vez atingida a idade. 
A conjugação destes dois sistemas ou modelos quanto aos seus efeitos económicos – principalmente 
quanto à poupança – conduziu a um sistema misto, que permite a capitalização das receitas anuais 
necessárias ao pagamento de pensões, caso ocorra, no mesmo exercício económico, eventualidades ou 
haja pretensões a cobertura das mesmas. 
Os sistemas ou modelos mistos podem ser obrigatórios (tanto o sistema de repartição como o de 
capitalização) ou facultativos (na medida em que o sistema de capitalização serve unicamente como 
complemento de reforma, portanto, uma eventual poupança será considerada como meramente 
facultativa, atendendo que o sistema está baseado na repartição).     
Vide para mais desenvolvimentos sobre estes aspectos, incluindo as vantagens e desvantagens destes 
sistemas ou modelos, NAZARÉ DA COSTA CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 107 e 
ss e autores e bibliografias citados.  
O sistema de capitalização, sobretudo na nossa realidade, em que os salários percebidos pelos 
trabalhadores não são suficientes para o consumo do trabalhador e da sua família não vence. Constituir 
poupança forçada, no presente, equivaleria a desviar os recursos necessários à subsistência familiar para 
financiar a reforma. Quando os recursos não existem ou são insuficientes não há lugar a aforros, ou seja 
não pode ter lugar a reformas complementares ou a existir será meramente nominal. Qualquer proposta de 
alteração, no curto prazo e médio prazos, para o sistema baseado no esquema de capitalização (na sua 
dimensão facultativa ou obrigatória) seria uma solução selectiva, que, como tal, privilegiaria unicamente 
um universo compreendido por altos funcionários ou dirigentes de empresas públicas e privadas, com 
outras posses ou poupanças, incluindo aquelas constituídas fora do mercado laboral. 
Um outro senão de uma eventual opção pelo sistema de capitalização advém dos riscos quanto ao futuro. 
A má gestão, a corrupção, a atrofia no funcionamento das instituições públicas, o sentimento de 
impunidade, etc, não favorecem a constituição de aforros por períodos consideráveis de tempo. Aliás, as 
próprias pensões públicas sujeitam-se a estas mesmas contingências. Conhecem-se casos reais de 
funcionários públicos e trabalhadores que, não fossem a ausência de Estado e suas instituições, teriam 
uma carreira contributiva constituída, no mínimo, de trinta e cinco anos. Mas, na prática, não possuem 
uma dezena de anos de contribuição. Parece verdade demais. Mas os dados existem… Basta atentar nas 
realidades concretas e específicas diferentes da realidade formal, consagrada em legislações sobre a 
matéria. 
Por outro lado, ainda, o sistema de capitalização não se desenvolve à margem dos mercados financeiros. 
Um facto real, no país, é a inexistência de instituições que lidam, no quotidiano, com a gestão de 
poupanças privadas capitalizáveis. Um sistema de capitalização de poupanças implica um mercado 
financeiro organizado e uma articulação de diferentes culturas de confiança nos gestores e instituições 
reguladoras. NAZARÉ DA COSTA CABRAL, obra citada, a páginas 110, aponta alguns critérios que 
devem presidir o funcionamento dos mercados financeiros no concernente à gestão: a solvabilidade e a 
credibilidade, que conduzem ao questionamento da existência das denominadas regras prudenciais. 
Para além de se questionar a bondade das soluções de um sistema de capitalização (facultativo ou 
obrigatório) questiona-se, igualmente, as condições objectivas e subjectivas necessárias a sua 
concretização que, no presente e no futuro próximo, cremos não estarão reunidas. O futuro dirá, na 
certeza que uma eventual decisão sobre a sua integração no sistema público em ternos complementares ou 
substitutivos de sistema de repartição não se furtará a um debate sincero e desapaixonado. Infelizmente 
….           
Ainda sobre o assunto vide as contribuições de FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, 
pp 266-268. 
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obrigada a prestações sociais, em virtude de contribuições pagas, difere-se 
uma de outra. Particularizando a análise, e especificamente no caso 
concreto da Guiné-Bissau, o surgimento dos seguros sociais tem de ser 
procurado nas legislações coloniais1396 sobre a matéria. Sem embargo de 
ser um instituto muito recente e a sua prática efectiva ainda mais. Na pós 
independência a sua prática continua assegurada, mas renovada a sua base 
legal, como tivemos ocasião de demonstrar anteriormente.  
 
A procura de assegurar bem-estar social a todos os cidadãos deu origem a 
técnicas de protecção social que asseguram a cobertura de riscos sociais, 
umas mais abrangentes do que outras, umas mais e outras menos 
desenvolvidas, dependendo do estádio de desenvolvimento da sociedade e 
da economia.  
Não obstante a sua utilização no passado, estas técnicas clássicas são 
actuais, mas por vezes não adequadas à cobertura de algumas situações de 
carências sociais, quer individuais, quer colectivas. Assim, por exemplo a 
generalização nas nossas sociedades dos seguros, nas suas diferentes 
modalidades, uma técnica utilizada em determinados ramos de actividade 
económica, para a reparação de danos que neles ocorrem.  
Subsecção I. os seguros sociais 
 
A ideia que gravita em torno dos seguros em geral é a prevenção contra os 
riscos futuros. Sem ela a sociedade aventuraria a viver sob o signo da 
imprevidência, imprevisto, incerto, apesar da potencialidade de eles 
ocorrerem na esfera individual ou colectiva dos cidadãos. Os seguros 
surgem assim como um meio de evitar que a vida social e económica esteja 
na estrita dependência do acaso, das eventualidades do futuro, passíveis ou 
não de previsão, mas sem qualquer garantia de cobertura.   
Por isso, a consciência individual e também colectiva de contratar um 
seguro contra os acontecimentos certos ou possíveis de se verificar. E, 
deste modo, transferir para terceiro a cobertura dos riscos sociais1397, 
mediante o pagamento de um prémio. 
Abstractamente, os seguros foram concebidos como um meio de cobertura 
de riscos ligados à actividade humana em geral devido à existência de 
incertezas ou imprevistos que podem influenciar a capacidade individual ou 
colectiva. Assim acontece, por exemplo, naquelas situações em que os 
                                                 
1396 Para uma abordagem histórica da instituição seguros sociais, no caso português, vide JOSÉ 
MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica de seguro social I, pp 4-6.  
1397 A seguradora e a mutualidade são duas entidades que asseguram a segurança social dos indivíduos 
contra os riscos sociais. Aquela permite a sociedade aproveitar-se de um mecanismo comercial que joga 
um papel de intermediário entre os segurados. Através dela se colecta os prémios e se paga as 
indemnizações, para além de permitir a retenção da diferença entre os dois: o benefício. Esta, a 
mutualidade, afasta, “in limine” os intermediários. Os próprios mutualistas recolhem as quotizações e 
redistribuem as indemnizações. Decorre disso que esta técnica configura um contrato sinalagmático, que 
faz depender o benefício destas ao pagamento daquelas pelos mesmos. 
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indivíduos, separadamente ou em conjunto, perante as adversidades, como 
doença, invalidez, velhice, morte, calamidade, infortúnio, epidemia, guerra 
e convulsão social, etc, carecem de respostas suficientes ou adequadas. 
Ou seja, em termos históricos, noutra enunciação, os seguros surgem para 
conferir garantia e continuidade a um normal desenvolvimento da 
actividade económica individual e colectiva numa sociedade, quando não 
esteja em causa a necessidade da recomposição ou indemnização da 
capacidade produtora. 
 
A evolução do instituto dos seguros contra os riscos da vida em sociedade 
foi alterando da simples aleatoriedade para uma actividade comercial, 
baseada em métodos previsionais que permitem calcular a probabilidade da 
ocorrência da sinistralidade. O incremento do risco na sociedade estará na 
origem desta actividade potencialmente lucrativa.    
 
Do ponto de vista económico, os seguros configuram uma operação pela 
qual se efectue prestações convencionadas a favor de uma pessoa ou 
grupos, mediante o recebimento de uma remuneração. Esta operação torna-
se possível porque as seguradoras avaliam a probabilidade da ocorrência de 
eventos futuros1398. 
 
Por sua vez, no plano dogmático, as doutrinas mais avisadas, que se 
dedicam ao estudo dos seguros, vêem nele um contrato1399 de direito 
privado, sem embargo da sua classificação, a nível do conjunto de normas, 
como oriundas de Direito Privado e Direito Público1400.  
Do ponto de vista “terminológico e ideológico” essa mesma evolução 
marca “el cambio… Del concepto de «seguro social» se pasa al más 
ambicioso y sistemático de «Seguridad Social»”, no dizer de JOSÉ 
FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN JOSÉ LÓPEZ GANDÍA e Mª 
ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO1401. No entanto, ambos os 

                                                 
1398 JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro. Notas para uma teoria geral, Coimbra Editora, Lda., 1999, p 
20.  
1399 Neste sentido ANTÓNIO MENEZES CORDIERO, Manual de Direito Comercial, 2ª Edição, 
Almedina, 2007, p 159, pp 158 e 725, especialmente; PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos 
Seguros, Apontamentos, Principia, Publicações Universitárias e Científicas, Lda., Estoril, Cascais, 2006, 
p 18; Direito dos seguros, Relatório, p 80; “Conteúdo do contrato de seguro e interpretação das 
respectivas cláusulas”, in Separata da obra “II Congressos Nacional de Direitos de Seguros”, 2001, 
passim JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro, p 16; Direito dos Seguros, Regime jurídico da actividade 
seguradora, Coimbra Editora, 2005; PEDRO ESTASÉN, Los seguros. Ensayo jurídico, F. Granada y C.ª, 
Editores, Barcelona, 1906, pp 12-13; LUCIANO FASSARI, “Previdenza sociale”, in ENCICLOPEDIA 
DEL DIRITO, XXXV, P 397. 
1400 JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro, Notas para uma teoria geral, p 15. Direito dos Seguros, p 17. 
Posições divergentes têm MENEZES CORDIERO, Manual de Direito Comercial, p 159. PEDRO 
ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos Seguros, Apontamentos, pp 18-20, não obstante não ignorar a 
intervenção pública no domínio privado, como é o caso do contrato de seguro.  
1401 Curso de la Seguridad Social, p 31. 
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conceitos determinam a dimensão do núcleo subjectivo e a extensão da 
cobertura devida aos beneficiários. 
 
Ensina JOSÉ VASQUES, por sua vez, no plano de direito, que a 
“confluência de normas de direito público e de direito privado no Direito 
dos Seguros não se confunde com a questão diferente de distinguir entre 
seguros privados e seguros sociais1402, sendo estes últimos objectos do 
estudo do direito da segurança social ou do direito da economia.” E o 
próprio encarrega-se, a páginas de 18, da mesma obra, de encontrar 
destrinças entre eles, concluindo, sinteticamente, pelo desenvolvimento “no 
âmbito do direito privado ou do âmbito do direito público.”1403  
 
De uma forma específica, os seguros sociais constituem técnicas de 
reparação de danos sociais derivados especificamente da própria actividade 
do trabalhador. Com efeito, a partir da Revolução Industrial deu-se o 
contacto directo do homem com a máquina, e, com ela a exploração 
desmedida da capacidade de produção humana, e o agravamento de riscos 
laborais. Cresce1404, assim, a frequência de acidentes laborais, com maior 
gravidade. Diga-se, em abono desta verdade, que estes riscos resultam do 
desenvolvimento da sociedade industrial e, como tal, devem ser assumidos 
pela sociedade1405.  
Os trabalhadores manuais, aqueles que alienam a sua força braçal, como se 
divisou, durante muito tempo, suportaram os próprios riscos da profissão. 
Isso justificou a criação de associações de socorros mútuos, também 
designadas de associações mutualistas1406, uma espécie de instituições de 

                                                 
1402 Vide ainda GIUSEPPE FANELLI, “Assicurazione privata contro gli infortuni”, in ENCICLOPEDIA 
DEL DIRITO, III, pp 582-583, quanto  “(...) la coesistenza e l’eventuale reciproca integrazione della 
protezione asicurativa privatisitica con quella pubblicista,...”.  
1403 Direito dos seguros, p 17.  
1404 Dissemos cresce e não nasce na medida em que os riscos sociais não têm origem na Revolução 
Industrial, porquanto eles são inerentes à actividade humana de satisfação das suas próprias necessidades. 
Aliás, todas as sociedades, mesmo aquelas que ainda não conheceram os progressos técnicos e 
tecnológicos estão expostas a riscos que atingem todos os seus indivíduos. Pensa-se, por exemplo, na 
exposição dos indivíduos que cultivam os seus campos, caçam as feras para os seus sustentos, ou ainda se 
lançam ao mar para garantir os seus consumos em peixes, …Tudo isso pode ocorrer nos mais remotos 
espaços da Guiné-Bissau ou da Amazónia ou ainda da Austrália. 
1405 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 6, citando Edwal: “Com 
efeito, o acidente de trabalho não é já encarado como sendo da responsabilidade do indivíduo ou da 
empresa, mas sim da sociedade no seu conjunto. Trata-se, por um lado, da socialização da 
responsabilidade individual e, como tal, é a sociedade que institui formas de redução das incertezas 
motivadas pelo desenvolvimento.” Ou ainda Titmuss: “Por outro lado, instaura uma relação contratual de 
protecção social entre o indivíduo e o Estado, passando esta solidariedade institucional a ser uma das 
dimensões básicas da prática política e da racionalidade institucional que estrutura o moderno Estado-
Providência.” 
1406 No ordenamento jurídico português estas associações encontram a base jurídica no Decreto-Lei n.º 
72/1990, de 3 de Março, que promulgou o Código das Associações Mutualistas.  
Especificamente relacionada com a situação da UEMOA, vide o Regulamento n.º 07/2009/CM/UEMOA.  
Para uma síntese da legislação a nível do direito comparado vide, entre outros, ANTÓNIO MENEZES 
CORDEIRO, Manual de Direito Comercial, 2ª Edição, Almedina, 2007, pp 725 e ss.  
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Segurança Social privada, com estatuto de pessoas colectivas de utilidade 
pública. 
As associações mutualistas são formadas por indivíduos de uma profissão, 
prosseguem os fins de solidariedade social e têm como recursos financeiros 
essencialmente as quotizações dos seus associados, destinados à cobertura 
das prestações de doença, invalidez, velhice, sobrevivência, acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, entre outras. 
 
No plano normativo, a acelerada industrialização, que se seguiu à 
Revolução Industrial, e o crescente desenvolvimento do comércio entre as 
Nações, fizeram surgir normativos1407-1408 que vão alterar, 
significativamente, a cobertura privada dos riscos do exercício da profissão 
por conta dos próprios trabalhadores. De facto, o advento da era da 
industrialização reduziu drasticamente a importância da família1409, 
enquanto unidade de produção, agora, confinada mais aos fenómenos da 
“reprodução, procriação e socialização.”1410  
Assim o surgimento de seguros de acidentes de trabalho, um esquema que 
pretende neutralizar as consequências de acontecimentos, produzidos por 
causas externas e involuntárias1411, na esfera do trabalhador, através de uma 
indemnização. Dir-se-ia que a necessidade de proteger os trabalhadores de 
uma consequência negativa na sua esfera jurídica em geral é o resultado de 
uma evolução da economia e das suas técnicas. 
Esta observação pode ser considerada justificativa de os seguros 
obrigatórios não se fundam em nenhum princípio de direito e a sua 
legislação não nasce de uma matéria jurídica, mas de uma questão 
social1412. É preciso notar, neste particular, que o direito visa a regulação 
                                                 
1407 JUAN MOZZICAFREDDO, Estado-Providência e cidadania em Portugal, p 6: “Um dos exemplos 
históricos que ilustram esta tendência da sociedade em tornar-se responsável pela segurança contra os 
riscos do seu próprio desenvolvimento é o estabelecimento da legislação sobre a responsabilidade dos 
acidentes de trabalho.”  
1408 Regista-se o Código Civil de 1867, no seu artigo 2398.º, no qual se consagrou o princípio geral de 
culpa objectiva do empregador. No actual Código está previsto no artigo 483.º. Em 1913, pela Lei n.º 83, 
de 24 de Julho, foi consagrado o regime de reparação dos acidentes de trabalho. Esta foi substituída no 
ano de 1936, pela Lei n.º 1942, de 27 de Julho, posteriormente pela Lei n.º 2127, de 3 de Agosto de 1965.   
1409 A influência no comportamento da família e dos seus membros é um dos aspectos decorrentes da 
industrialização e globalização. O consumo de novos bens e serviços produzidos no mercado global pelas 
multinacionais.  
1410 ANTHONY GIDDENS, Sociologia, p 177. 
Não se recusa o impacte da Revolução Industrial sobre o papel de unidade económica ou produtiva 
família. Este deve ser analisado na perspectiva da intensidade de contactos entre a introdução de 
máquinas na actividade económica. Ou seja a substituição dos homens por aquelas. No caso concreto da 
Guiné-Bissau esta alteração não é significativa, porquanto a maior parte da produção nacional utiliza mais 
intensivamente o capital humano. Significa isso que o papel da família na actividade económica mantém 
as suas características principais ao longo de muitos séculos.   
1411 Diz PEDRO ESTASÉN, Los seguros, pp 96-97: “El seguro contra los accidentes, es aquel que tiende 
à neutralizar, por medio de una indemnización, las consecuencias de cualquier acontecimiento 
desgraciado, producido por causas externas violentas e involuntarias.” 
1412PEDRO ESTASÉN, Los seguros, p 97: “Algunos tratadistas consideran que el seguro obligatorio no 
tiene principio de derecho en que fundarse, y que la legislación que lo establece no nace de materia 
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dos aspectos essenciais da sociedade. Esta a fundamentação da criação de 
uma disciplina jurídica que, a longo do tempo, foi ganhando 
desenvolvimento e consolidação. A necessidade de proteger os 
trabalhadores, através de normas jurídicas, expressa a valoração da sua 
contribuição para a sociedade e economia pela própria ordem jurídica.    
Historicamente, ainda, o florescimento do capitalismo liberal, no século 
XIX, traz consigo a teoria da responsabilidade delitual, que obriga a prova 
dos acidentes de trabalho por culpa do empregador e, nesta medida, 
responde por danos provocados aos trabalhadores. Seguiu-se-lhe a teoria 
da responsabilidade contratual, com a diferença de inverter o ónus de 
prova, no sentido de caber ao empregador afastar ou eximir o ónus de uma 
eventual responsabilidade, através da comprovada ausência de falta ou 
negligência. Em consequência o acidente de trabalho surge devido a caso 
fortuito, de força maior ou culpa da própria vítima ou ainda de terceiros1413.     
Contudo, a solução legal não cobria as situações de ausência de culpa. Isso 
tornava mais difícil a determinação do culpado, deixando por cobrir 
reparações dos trabalhadores confrontados com lesões/danos derivados do 
exercício da profissão. Mais ainda, as doenças profissionais ficariam sem 
cobertura legal.  
Devido a situações de graves injustiças, motivados por flagelos de 
trabalhadores, praticamente sem protecção legal, já no início do século XX, 
se reclamou pela teoria da responsabilidade sem culpa, sob a denominação 
da teoria do risco ou do risco criado, vulgarmente conhecido pela 
responsabilidade objectiva, assente no pressuposto da criação do risco por 
parte de quem explora e dirige uma determinada actividade económica, 
sendo o trabalhador um executor para atingir o fim visado 1414. 
Em suma, facilmente se pode concluir que os contornos legais dos seguros 
de acidentes do trabalho são construídos sob a ideia de um aforo1415, o que 

                                                                                                                                               
jurídica, sino de una cuestión social. «En realidad, dice López Puigcerver, el seguro obligatorio nace de la 
idea de ser el patrono responsable del caso fortuito y del deseo de evitar la ineficacia de tal declaración.»” 
1413 Sobre o assunto vide YVES SAINT-JOURS,  La faute dans le Droit Général de la Droit Social, 
Préface de G. Lyon-Caen, Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence, Paris, 1972, passim, 
especialmente pp 9 e ss. Ainda PIERRE DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, pp 2 e ss. 
1414 Ensina PERDO ESTASÉN, Los seguros, p 96, que: “Se ha hecho notar además, que el seguro de 
accidentes abarca no sólo las desgracias del trabajo, sino las que pueden ocurrir à cualquiera persona de 
cualquier profesión, y donde quiera que se halle, y también tiene por objeto tomar à su cargo las 
responsabilidades directas ó subsidiarias que exige el derecho común à los dueños de cualquier empresa 
de coches, transportes, ferrocarriles y demás medios de transporte, y al particular.”  
Vide ainda YVES SAINT-JOURS,  La faute dans le Droit Général de la Droit Social, pp 12 e ss; PIERRE 
DENIS, Droit de la Sécurité Sociale, 4-5. 
No mesmo sentido ainda ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, pp 
5, 98-99. Também YVES SAINT-JOURS,  La faute dans le Droit Général de la Droit Social, pp 10 e ss. 
1415 Importa dizer que este aforo não é constituído pelo próprio trabalhador (caso em que PEDRO 
ESTASÉN, Los seguros, p 99, entende que “ataca la liberdade de éste”), mas pelo empregador.  
Por outro lado, na mesma linha, PEDRO ESTASÉN, Los seguros, p 98: “El seguro se considera como el 
ahorro para el día de la desgracia; pero ahorro que se centuplica por medio de la asociación, y logra lo que 
la acción individual no alcanza. Podrá el ahorro, sobre todo si  se facialita la colocación de pequeños 
capitales, ser un remedio contra la miseria en la vejez; pero no es eficaz contra un accidente incierto, 
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faz dele um meio de reparação social e económica1416, divergindo o sistema 
de cobertura: a responsabilidade privada e consequente transferência para o 
mercado de seguros; a responsabilidade social assumida pelas entidades 
colectivas de direito público, mormente os institutos de seguros sociais; o 
misto dos dois anteriores sistemas, onde o Estado e os privados partilham a 
cobertura dos riscos1417.  
 
A evolução social e económica demonstrou que o recurso às mutualidades 
e à contratação de seguro não eram satisfatórias para proteger os 
trabalhadores da miséria generalizada. Os baixos salários impediam a 
constituição de poupanças e contribuições para o sistema mutualista. As 
preocupações específicas dos trabalhadores tendem a agravar-se por 
incapacidade de auto-protecção. Estava assim condenada a fracasso o 
sistema de protecção social baseado na liberdade1418.  
Segundo esta ideologia, a liberdade, o trabalho necessário à subsistência 
individual são questões do foro individual, restritas ao domínio das leis 
económicas incompatíveis com quaisquer interferências a elas extrínsecas. 
Daí que a incapacidade de prover o auto-sustento, tal como a incapacidade 
de contratar um seguro, era considerado como uma incapacidade individual 
de adaptação ao mercado.     
 
Esse quadro deficiente de protecção social, aliado às reacções anti-liberais, 
foi propício a surgimento dos seguros sociais. A sua institucionalização não 
visava a diminuição ou debelação de situações de carências sociais por falta 
de condições materiais, próprias da pobreza. Ela decorre de tentativas da 
procura de soluções políticas1419 e económicas que garantam a cobertura 

                                                                                                                                               
posible en cada hora, ocurrido tal vez en la edad en que la previsión más grande no ha podido constituir 
una modesta fortuna.”  
1416 Elucida muito bem a seguinte passagem de PEDRO ESTASÉN, Los seguros, p 98: “El seguro se ha 
considerado como el medio más eficaz de evitar, en orden económico, las consecuencias del siniestro para 
el obrero y su familia; por él la indemnización del riesgo se reparte entre varios, haciéndose menos 
sensible; por un pequeño sacrificio adquiere el obrero la tranquilidad de que, si perece víctima de un 
siniestro, su viuda y sus hijos no tendrán que sumar al dolor de la viudez y la orfandad los trabajos de la 
mísera.” 
1417 As observações de PEDRO ESTASÉN, Los seguros, p 96, parecem indicar nesse sentido: 
“Comprendieron personas peritas en asuntos de seguros, que los patronos no podrían sufrir aisladamente 
la carga de los riesgos mismos del trabajo, y necesitarían de una institución que tomara à su amparo las 
responsabilidades en que pudieran incurrir por ministerio de la ley, y en todo caso, se consideró que no 
era menos preciso que la clase trabajadora viera siempre reparadas las consecuencias de los accidentes del 
trabajo.” Ainda CARLOS MARTI BUFILL, El seguro social en Hispanoamérica, Seminario de 
problemas hispanoamericanos, Madrid, MCMXLIX, p 26. 
1418 No mesmo sentido JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica de 
seguro social I, p 2. Em sentido algo próximo ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, Tomo 
Vigésimoctavo, Francisco Seix, Editor, Barcelona, p 346, ao interrogar o papel do Estado. Ainda 
MAURIZIO CINELLI, “Sicurezza sociale”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, XLII, p 499. 
1419 As doutrinas intervencionistas (defendidas por Sismondi, Fichte e catolicismo catedrático) 
propugnaram a intervenção estadual em defesa dos trabalhadores à custa dos empregadores. A sua 
aceitação em Alemanha influenciou economistas que se destacaram na defesa da função social 
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objectiva de situações relacionadas com a actividade laboral do 
trabalhador. A condição social do trabalhador ou operário estava assim 
objectivado quanto à cobertura de eventualidades que se situam no âmbito 
da sua actividade económica.  
Atendendo a essas circunstâncias, BISMARK encontrava-se assim chão 
propício para lançar aquilo que seria o seu grande empreendimento na 
história da protecção social, os seguros sociais obrigatórios1420, concebidos 
para garantir segurança económica aos trabalhadores. Assim sendo eles são 
qualitativamente diferentes da cobertura e protecção social em geral 
garantida aos cidadãos na sua generalidade, pela Segurança Social. Esta 
protecção social mais ampla e generalizada tem em vista a cobertura de 
outros riscos sociais.  
Assim, o passo gigante que se deu no domínio da protecção social surge 
como contemporâneo dos seguros sociais1421, na esteira das legislações 
sobre a matéria produzidas por BISMARK. Estas assentavam a sua 
filosofia na cobertura de riscos específicos do trabalhador, que se tornou 
beneficiário da relação jurídica criada a partir do contrato que nele encontra 
o seu objecto. Deste modo, ele passa a integrar o sistema de protecção 
social em geral. 
 
Pelo contrato de seguros sociais estabelece-se uma relação jurídica que 
confronta a contribuição ou prémio com os benefícios sociais. Daí o seu 
significado e a sua importância na teoria geral da Segurança Social. Com 
efeito, a constituição da relação laboral, entre o empregador e o 
trabalhador, através de um contrato de trabalho, faz desencadear normas de 
direito laboral e do direito da Segurança ou Previdência social. São duas 

                                                                                                                                               
redistributiva de riqueza a assegurar pelo Estado, que deve garantir a cada um o indispensável à sua 
subsistência.  
Vide para mais desenvolvimento deste tema, entre outros, JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO 
CORREIA, Teoria da relação jurídica de seguro social I, p 3; ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, 
Tomo Vigésimoctavo, pp 346-347. 
1420 Vide sobre o assunto, entre outros, FERNANDO MAIA, O financiamento da Segurança Social em 
Portugal, pp 1 e ss. 
1421 Em nossa análise anterior ficou evidenciado o surgimento dos seguros sociais na Alemanha (e sua 
difusão pelo mundo em geral), numa lógica de protecção social que se afasta da sua tradicional origem 
familiar, de grupos profissionais e instituições religiosas caritativas. Precede o seu surgimento, nos finais 
do século XIX e início do século XX, experiências de Mutualidades ou Sociedades de Socorros Mútuos, 
que se revelaram insuficientes para abordar os problemas de novos riscos resultantes das sociedades 
industrializadas e da pauperização que se estendia sobre as sociedades de ideologia liberal, adversas à 
intervenção do Estado. 
Para uma abordagem histórica e caracterização do seguro social, para além de outras referências 
anteriormente feitas, vide, entre outros, JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da 
relação jurídica de seguro social I, pp citadas; JOSÉ FRANCISCO BLASCO LAHOZ, JUAN LÓPEZ 
GANDÍA e Mª ÁNGELES MOMPARLER CARRASCO, Curso de la Seguridad Social, p 28-30. 
CARLOS MARTI BUFILL, El seguro social en Hispanoamérica, pp 25-50; ENCICLOPEDIA 
JURÍDICA ESPAÑOLA, Tomo Vigesimoctavo, pp 345-351; GIUSEPPE FRANELLI, “Assicurazione 
privata contro gli infortuni”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, III, Giuffrè Editore, Itália, 1958, pp 581-
592.   
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relações jurídicas que se entrecruzam a partir de um mesmo facto jurídico-
económico.  
Em particular, as características da relação jurídica da Segurança Social 
permitem afirmar que se trata de uma relação “ex lege”1422 que faz 
desencadear determinados efeitos, em virtude da ocorrência de certos 
factos jurídico-económicos. Isto é os factos sociais da vida económica que 
o direito atribui relevância jurídica. Assim, nela encontra-se um misto de 
direito que coabita com faculdades públicas.  
O direito refere-se a posição do beneficiário face ao sistema. Enquanto a 
faculdade direcciona-se a intervenção pública, necessária à comprovação 
do preenchimento dos pressupostos de que a lei faz depender o direito à 
protecção social1423. Esta observação é relativa apenas ao círculo restrito de 
relações entre o beneficiário e a entidade pública. 
Convém dizer que a relação da Segurança Social não se basta tão-só com o 
binómio direito subjectivo versus dever público. Uma condição prévia está 
no preenchimento dos requisitos quanto à relação jurídico-económica 
laboral da qual deriva as posições da entidade patronal e do trabalhador e a 
correspondente retribuição paga como contrapartida do esforço intelectual 
ou físico dispendido. Sem embargo de não se verificar no caso dos 
trabalhadores independentes, em que essa relação depende unicamente 
desse binómio. 
Em qualquer dos casos, havendo ou não relação jurídica laboral 
subordinada, não se encontram plenamente satisfeitos todos os requisitos 
de que depende o surgimento da relação jurídica da Segurança Social, 
rectius sensu seguros sociais. A inscrição no sistema e a contribuição, entre 
outros, consideram-se requisitos determinantes em matéria do 
funcionamento do sistema. 
 
No plano da estrutura da relação jurídica da Segurança Social ela 
compreende os sujeitos, o objecto, o facto jurídico e a garantia. Estes 
configuram os elementos dessa mesma relação e, como tais, em conjunto, 
desempenham uma função própria no domínio social e económico, 
principalmente. Nestes termos, ela apresenta-se estruturalmente complexa, 
enquadrando outras relações jurídicas menores, dependentes da ocorrência 
de factos ou verificação de circunstâncias, tendo como núcleo dominante a 
relação jurídica prestacional e correspondentes objectos1424. 
A existência de um facto económico e jurídico, que origina o contrato de 
trabalho, que liga o trabalhador ao empregador, merece valoração do 
ordenamento jurídico-social em termos de protecção social. E esta justifica-
                                                 
1422 JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 
312. No mesmo sentido e em termos mais abrangente da Segurança Social, vide ILÍDIO DAS NEVES, 
Direito da Segurança Social, pp 353; 355-356.  
1423 ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 299. 
1424 ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 439 e ss. 
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se com os seguros sociais – e a correspondente relação contratual –, cuja 
estrutura se afigura de alguma forma complexa, no sentido de abranger 
uma pluralidade de relações jurídicas1425, como se disse.  
Basicamente as questões que se seguirão têm origem na relação jurídico-
laboral dos trabalhadores vinculados a uma entidade patronal, dominada 
por regras de direito privado. A valoração da mesma pelo direito social 
determinou, no plano da legislação, a existência de uma outra relação que 
se constitui entre esta entidade e a entidade previdencial. Assim verificam-
se os seguintes.  
 

Um. A relação laboral projecta-se no direito da protecção social, 
através de mecanismos legais concebidos para o efeito. Assim a 
imposição legal, à entidade patronal, da obrigação de inscrição do 
trabalhador e a obrigação de pagamento de encargos relativos aos 
seguros sociais no INPS; 
Dois. Isso sugere a existência de uma relação entre aquela entidade e 
a entidade previdencial. É a relação de contribuição, fundada na 
imposição legal de pagamento de seguro (encargo único e exclusivo 
da entidade patronal);   
Três. Dessa relação de contribuição, assim estabelecida, decorre, em 
consequência, benefícios sociais para o trabalhador: a relação de 
prestações sociais consequente daquela relação, sem embargo de esta 
não estar necessariamente dependente daquela, como se verá;  
Quatro. Existem duas relações autónomas e independentes. E, 
apenas desta última nasce para o trabalhador um direito social 
exigível à entidade previdencial. Um direito que se constitui 
automaticamente;    
Cinco. O automatismo das prestações sociais resulta do interesse 
público – a natureza pública do fim visado pela instituição 
previdencial –, que faz com que, em princípio, mesmo na ausência 
de inscrição e pagamento de contribuições, sejam devidas prestações 
sociais a que se obriga a mesma instituição, nos termos da lei1426;  

                                                 
1425  JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, pp 
311-325. Para este o problema que releva está em saber se “o conjunto das relações coligadas surge no 
seu tratamento jurídico como uma unidade incidível ou se cada uma delas é objecto duma disciplina 
jurídica independente ou por ser turno, o carácter uno do tratamento jurídico é detectável através da 
insuficiência de cada uma daquelas relações simples para produzir os efeitos jurídicos inerentes à sua 
finalidade.” (p 312).      
1426 O artigo 15.º, n.º 2, do Decreto n.º 4/1980 estabelece que: “Se ocorrer acidente de trabalho sem que a 
inscrição tenha sido efectuada … a entidade patronal reembolsará ao Instituto de todas as despesas 
decorrentes do acidente…”.  
Sob a epígrafe “Efeitos da não entrada de Contribuições nas prestações” estabelece o artigo 16.º LPS: “1. 
A falta de pagamento das contribuições, quando imputável às entidades empregadoras, não prejudica o 
direito às prestações, desde que elas tenham o tempo de inscrição regulamentar e a instituição possua 
elementos comprovativos de prestação de trabalho pela entrada de folhas de remunerações durante o 
período a que respeita aquela falta, ou pela apresentação da declaração referida no artigo 8.º. 
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Seis. No seguro social de acidente de trabalho ele “tem início na data 
em que o trabalhador começa o trabalho e termina no dia imediato 
àquele em que o trabalhador cessar o exercício da sua actividade 
profissional”, conforme determina o artigo 16.º do Decreto n.º 
4/1980;  
Sete. Na relação jurídica do seguro social de acidente de trabalho e 
doenças profissionais, a figura do contribuinte (por lei, o 
empregador), obrigado ao pagamento das contribuições (sem 
concurso do trabalhador), não coincide com a do beneficiário das 
prestações, o trabalhador, como de resto se conclui, facilmente, pela 
leitura do artigo 17.º1427, conjugado com o artigo 19.º1428, do Decreto 
n.º 4/2006; 
Oito. Consequentemente, deparar-se, no seguro social de acidente de 
trabalho e doenças profissionais, com três ordens de relações, das 
quais resultam iguais correspectividades: uma que liga o trabalhador 
ao empregador, em resultado de um vínculo jurídico-económico; 
outra, que relaciona o empregador e a entidade previdencial, rectius 
sensu, o INPS, como imposição “ex lege” e uma outra que se 
estabelece entre a entidade previdencial e o trabalhador; 
Nove. A relação jurídico-laboral não está no centro da presente 
discussão, por se situar à margem do âmago do direito social, ou seja 
pertence ao domínio do direito laboral, mas nem por isso sem 
incidência nesse plano ou domínio;  
Dez. Pelo que a correspectividade em análise compreende as duas 
últimas relações, entre a entidade patronal e a instituição 
previdencial e entre esta e o trabalhador, único beneficiário.  

 
Com efeito, a relação jurídica contributiva deve ser procurada na lei que 
impõe o dever de contribuição e, nesta medida, faz relacionar a entidade 
patronal e a instituição de gestão do sistema público contributivo dos 
trabalhadores, os beneficiários das prestações sociais. Dela resulta a 

                                                                                                                                               
Na hipótese referida no número anterior, se não forem conhecidas as remunerações respeitantes ao 
período em falta, considerar-se-ão como tais, para efeito de cálculo de prestações pecuniárias, aquelas 
sobre que tenham recaído as últimas contribuições pagas, ficando a entidade empregadora responsável 
perante a Instituição, pelo eventual excesso das prestações.” 
Ou seja, a ausência de inscrição (uma formalidade obrigatória, de acordo com o artigo 1.º do Decreto n.º 
28/1985 e artigo 14.º, n.º 1, da LPS) não tem consequência negativa para o beneficiário que, ocorrendo 
acidente de trabalho, não prejudica o seu direito derivado das contribuições pagas ou não para o regime 
geral, gozando, portanto, do direito às prestações da entidade previdencial. Sugere esta situação que a lei 
não faz depender o benefício do sistema ao cumprimento de formalidades de inscrição e de pagamento de 
contribuição por parte da entidade patronal, na certeza que é devida contribuição e ela dispõe de poderes 
coercivos para obter o pagamento devido.   
1427 Estabelece o seguinte: “As quotizações devidas ao Instituto pelo seguro de acidentes de trabalho, 
constituem encargo exclusivo das entidades patronais…” 
1428 Dispõe: “As entidades patronais não podem efectuar qualquer desconto sobre o salário dos 
trabalhadores, a título de compensação pelos encargos resultantes desta lei.” 
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formação de um binómio constituído por contribuições salariais e cobertura 
de riscos sociais, mediante concessão de prestações sociais aos 
trabalhadores e suas famílias.  
De facto, não obstante os contornos dos mecanismos legais aplicáveis 
directamente à relação entre a entidade patronal e a entidade previdencial 
salvaguardou-se o direito do trabalhador ao benefício do sistema. Esta 
solução legal é defensável na medida em que, na situação contrária, seria 
de considerar que a lei instituiu sanção – entenda-se perda do direito aos 
benefícios sociais1429, inclusive nas situações de equivalência de entrada de 
contribuições1430 – pelo incumprimento da obrigação de contribuição por 
parte da entidade patronal.  
Numa outra formulação, seria de concluir que a falta de pagamento da 
contribuição, na medida em que prejudica o direito às prestações sociais, 
equivaleria, do ponto de vista legal, a transmissão da obrigação do 
empregador1431 para o trabalhador. De certo que, nesta situação, a entidade 
previdencial ficaria ilibada da obrigação de prestação social. Isso leva a 
questionar o efeito útil dos poderes de execução coerciva1432, ínsitos ao 
interesse público que está na origem dos fins da entidade previdencial. 
Aliás, tanto é assim, que igual prorrogativa não foi consagrada para o 
contribuinte. Em nenhum passo da lei se encontra a possibilidade de recusa 
da entrega da contribuição salarial, em virtude da não concessão de 

                                                 
1429 Reza o n.º 4, do artigo 20.º LEPS: “O direito às prestações não fica prejudicado quando a falta de 
declaração ou pagamento das contribuições não for imputável ao trabalhador.” 
Em virtude da finalidade específica que visa atender esta solução legal rejeita a técnica da excepção do 
contrato no seguro social por parte da entidade previdencial, pelo incumprimento da entidade patronal da 
obrigação de contribuição. Esta pode ser obtida de forma involuntária ou através da execução fiscal, sem 
prejuízo de procedimento criminal por imputação culposa. Por outro lado, e em consequência, não se 
aplica, aqui, a tese da condição ou dupla condição: suspensiva e resolutiva de BLOMEYER refutadas por 
LARENZ. Apud MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o conceito e a extensão do 
sinalagma”, pp 416-418, notas de pé de página 70-71.    
1430 A LPS, no seu artigo 15.º (Equivalência à entrada de contribuições) reza: “1. Consideram-se para 
todos os efeitos deste regulamento como equivalentes à entrada de contribuições: 
a) A prestação de trabalho de que resulte serem devidas contribuições desde que em relação à mesma 
tenha entrado folhas de remunerações ou sido prestada a declaração prevista no artigo 7.º; 
b) Os impedimentos de trabalho que têm lugar ao subsídio de doença; 
c) Os períodos de incapacidades temporárias por acidente de trabalho ou doença profissional com direito 
à indemnização; 
d) A prestação de serviço militar obrigatório.” 
1431 Na vigência dos diplomas legais anteriores à independência, os dispostos na Base XX, n.º 3, da Lei n.º 
2115, e no artigo 29.º, n.º 1, do Decreto n.º 45266, não se sancionava a falta de pagamento das 
contribuições, devidas às entidades patronais, com a perda de direito às prestações por parte dos 
trabalhadores. Decorre disso, logicamente, que se a falta de pagamento é imputável ao trabalhador, este 
fica prejudicado no seu direito. Pode-se pensar a situação extrema de, no seu livre assentimento conferido 
à entidade patronal, em não pagar as contribuições. 
Cfr. SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I, p 177. E o Parecer da Câmara 
Corporativa sobre a mesma Lei, cujo relator foi A. J. MOTTA VEIGA. 
1432 As dívidas à Segurança Social gozam das mesmas características das do Estado (conforme a Lei n.º 
1/1997), a coercibilidade das suas cobranças, através do processo de execução fiscal, conforme disposto 
no 108.º, n.º 2, do Código de Execução Fiscal.  
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prestações sociais pela entidade previdencial1433. Ou seja, a lei não faz 
depender a contribuição da entidade patronal à realização de prestações 
sociais devidas pela entidade previdencial. Numa palavra não existe 
correspectividade entre estas duas obrigações, que a existir permitiria a 
desoneração da obrigação contributiva e consequente rescisão ou suspensão 
da relação jurídica dos seguros sociais1434.  
 
A problemática da relação entre a obrigação de contribuição e o direito às 
prestações sociais, se são ou não recíprocas, é uma questão que divide os 
estudiosos da relação jurídica do seguro social. O debate doutrinário1435 
resume-se a questão de saber se existe uma única1436 relação jurídica do 
seguro social, embora complexa, ou se, pelo contrário, existe uma 
multiplicidade de relações jurídicas, autónomas, unidas por nexos. 
No entendimento de SÉRVULO CORREIA “o critério de resolução reduz-
se neste caso a examinar se o conjunto das relações coligadas surge no seu 
tratamento jurídico como uma unidade incidível ou se cada uma delas é 
objecto duma disciplina jurídica independente. Por seu turno, o carácter 
uno do tratamento jurídico é detectável através da insuficiência de cada 
uma daquelas relações simples para produzir os efeitos jurídicos inerentes à 
sua finalidade.”1437     
Deste modo, a existência de um vínculo sinalagmático, que liga o conjunto 
de relações, permite constatar a “unidade incidível” e o “carácter uno do 
tratamento jurídico” da relação jurídica do seguro social. Através daquele 
vínculo é possível demonstrar as consequências jurídicas não coincidentes 
para cada uma das relações1438.     
Continua a sua análise e conclui o autor que: ”Logo, se a lei estrutura as 
duas situações como contrapartida indispensável uma da outra para a 
prossecução de um fim público, nem por isso deixa de contrapor fins ou 
interesses individuais: a instituição tem direito às contribuições para em 
                                                 
1433 No mesmo sentido vide JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação 
jurídica do seguro social, p 324. Para ele “as instituições seguradoras são pessoas colectivas de direito 
público cujo único objectivo é realizar as prestações para assim prosseguir um fim do Estado. A lei não 
pode pois partir do princípio de que elas desobedecerão ao seu fim institucional. E se o fizerem, o 
beneficiário encontrará nas instâncias administrativas e no Tribunal a garantia de seu direito”, em 
cumprimento do estipulado no artigo 35.º do Decreto n.º 45266.   
1434 Cfr. JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 
324. 
1435 Este debate, apesar de tudo, procura compreender a estrutura interna do expediente tradicional de 
concretização da protecção social, o seguro social.  
Para um resumo do debate em torno desta questão vide, entre outros, JOSÉ MANUEL RIBEIRO 
SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, pp 311-329. 
1436 Dela se subentende o “(…) carácter uno de tratamento jurídico… detectável através da insuficiência 
de cada uma daquelas relações simples para produzir os efeitos jurídicos inerentes à sua finalidade” nas 
palavras de JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro 
social, p 312. 
1437 Teoria da relação jurídica do seguro social, p 312. 
1438 JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 
312. 
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troca se poder obrigar às prestações perante o trabalhador em relação ao 
qual as contribuições devem ser pagas. Por outro lado, negar a 
sinalagmaticidade quando direitos e obrigações surgem geneticamente 
contrapostos para a prossecução directa de um fim público, equivale a 
negá-la na maioria das relações “ex-lege”…”1439. O autor vai mais longe ao 
admitir que não é função da lei definir querela doutrinária, sem embargo 
de, na legislação aplicável, se poder concluir pela sua opção, ainda que 
implicitamente1440.  
 
Na sua análise sobre o mesmo tema, FONSECA e SILVA conclui que 
existe na relação jurídica do seguro social um contrato sinalagmático1441. 
Mas dela não se pode concluir pela correspectividade1442 entre a obrigação 
de pagar a contribuição e o benefício ou a cobertura do risco social, pois, a 
ser assim, reduzir-se-ia o sistema a concepção meramente laboralista1443, 
incompatível, portanto, com as concepções universalista e assistencialista 
da Segurança Social1444, sem contar com as consequências daí resultantes.  
 

                                                 
1439 Teoria da relação jurídica do seguro social, p 316. 
MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o conceito e a extensão do sinalagma”, p 
410, aludindo a “tese da «estrutura final» um equivalente ao fim recíproco da prestação e contraprestação, 
e a “tese da «limitação imanente»” correspondente à limitação recíproca dos deveres (diferente da relação 
de finalidade  das prestações) – sem contar com a eventual posição intermédia ínsita na mitigação das 
duas teses –, concluem que o problema da sinalagmaticidade deve ser encontrado na estipulação 
contratual e não na criação legal. Tanto assim será que “a dependência entre prestação e contraprestação 
tem de figurar, de algum modo, na regulação instituída pelas partes. À lei cabe desenvolvê-la.” (p 411) 
1440 JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, pp 
317-318. 
1441 Dicionário de Seguros, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1994, p 342. 
Igualmente MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o conceito e a extensão do 
sinalagma”, pp 382-383. 
1442 Como defendida por PERSIANI: “(…), a correspectividade entre duas obrigações pressupõe a 
existência de dois egoísmos que, um perante outro, procuram um ponto de equilíbrio comum e o 
encontram na assunção das obrigações correspectivas…, nos seguros sociais, as duas obrigações são 
impostas única e imediatamente para a satisfação de um interesse público...”. Apud JOSÉ MANUEL 
RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 315.  
MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o conceito e a extensão do sinalagma”, p 
381, vão mais longe e consideram útil, em termos dogmáticos, a extensão abrangente da 
“«correspectividade» de quaisquer atribuições, e não só de obrigações.” E concluem que “Sinalagmáticos 
são, pois, todos os negócios com vinculações reciprocamente dependentes, correspondam ou não a 
obrigações.” (p 383). 
1443 No entender de ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 304, esta concepção é, 
igualmente, considerada segurista. Admite a relatividade da tese da correspectividade, uma vez que 
algumas situações apontam nesse sentido. Por outro lado, mesmo no domínio da previdência social, 
naquelas situações em que se garantem as prestações independentemente do efectivo pagamento das 
contribuições, ela já não existe. Situação mais clara se verifica relativamente à protecção assistencialista e 
universalista, onde não existe a obrigatoriedade de contribuição, em virtude da opção por um sistema 
baseado em solidariedade nacional, cujo financiamento é assegurado por via fiscal. 
1444 De resto tal como admite ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, p 304. 
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A tese divisionista1445 argumenta o automatismo das prestações sociais e 
consequente ausência de sinalagmaticidade em geral (funcional1446 ou 
genética1447), isto é, elas são devidas ao beneficiário independentemente de 
as contribuições serem efectivamente pagas pela entidade patronal. Esta 
tese perfilha a concepção unitária da relação de seguro social, dominada 
por duas relações “unidas por um nexo económico e teleológico, não se 
podendo configurar uma interdependência de natureza jurídica”, uma visão 
que tem como corolário “a negação da natureza jurídica de seguro 
social.”1448 Em virtude da sua construção, esta concepção não tarda a 
encontrar oposição na Alemanha e na Itália1449.  
 
A obrigatoriedade do seguro social, em decorrência da constituição da sua 
relação “ex lege”, não prejudica a interdependência ou não da obrigação de 
contribuir e a obrigação de prestações sociais. Parte-se de um pressuposto 
que é a existência, nele, de um vínculo ou nexo sinalagmático, por 
imposição legal (“ex lege”), constituído por uma pluralidade de relações e 
consequentemente relações jurídicas independentes.  
O fundamento da interdependência, por sua vez, deve ser encontrado na 
perspectiva subjectiva da Segurança Social que relaciona o beneficiário de 
um direito social, o trabalhador, com a entidade que tem por missão 
assegurar a sua materialização. Contudo, a esta relação procede uma outra 
que vincula a entidade patronal à instituição social. Esta conclusão decorre 

                                                 
1445 Esta tese com origem em Alemanha e consagração em Itália, tem como autores ROSIN, LABAND, 
CANNELLA e PESRSIANI. Cfr. JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação 
jurídica do seguro social, pp 313-314.  
1446 Como indicia a denominação tem em vista a resolução de problemas ocorridos no momento da 
execução do contrato e não na sua formação. Neste sentido MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO 
MÚRIAS, “Sobre o conceito e a extensão do sinalagma”, p 410, nota de rodapé de página 61, afastam a 
identificação do sinalagma funcional às regras. 
Trata-se de um conceito que expressa a interdependência – no sentido da correlação – entre o direito e a 
obrigação numa relação de seguro social.  
Decorre disso, quanto aos efeitos do contrato, a manifestação “na sua caducidade ou resolução por 
impossibilidade superveniente, cumprimento imperfeito ou mora do devedor ou do credor, na “exceptio 
non adimpleti contractus”, e na teoria do risco” tal como ensina VAZ SERRA. Apud JOSÉ MANUEL 
RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 319. 
1447 Do mesmo modo, MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, “Sobre o conceito e a 
extensão do sinalagma”, p 410, nota de rodapé de página 61, afastam a identificação do sinalagma 
genético à estipulação, sendo um instituto que permite a resolução dos problemas relativos à origem do 
contrato. 
Trata-se de um conceito que caracteriza a simultaneidade das obrigações e traduz “o facto de ser 
impensável a criação de cada uma das obrigações sem que o seja em reciprocidade (cumulativa ou 
aleatória) com outra”, conforme JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação 
jurídica do seguro social, p 314, contrariamente a PERSIANI (para quem, na relação jurídica de seguro 
social, não existe reciprocidade entre a obrigação de contribuição, que decorre do exercício de uma 
actividade ou da vantagem do trabalho alheio, e o direito às prestações, resultado de um evento danoso, 
sem o qual não existe nenhum direito, mas apenas expectativas). Cfr. autor, ob. cit., pp 314-315. 
1448 JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA, Teoria da relação jurídica do seguro social, p 
313. 
1449 O alemão KROHNER e os italianos BARASSI e PERSIANI são exemplos da reacção contra a tese 
divisionista.   
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da análise do direito à segurança social perspectivado numa dupla relação: 
entidade patronal versus trabalhador; entidade patronal versus entidade 
previdencial, que poderá triplicar se se considerar o plano de benefícios 
sociais do trabalhador vis-à-vis à entidade previdencial.  
Neste prisma, a relação jurídica do seguro social confronta o titular do 
direito subjectivo vis-a-vis à entidade que tem por função satisfazer esse 
mesmo direito, mediante prestações sociais previamente definidas, 
contanto, em princípio, que haja efectiva contribuição, por parte da 
entidade patronal, para o sistema de protecção social.  
A ser assim, o direito à protecção social, formulado a partir do seguro 
social, tem o significado equivalente a um direito subjectivo que inclui 
faculdade ou poder atribuído pela ordem jurídica de exigir à entidade social 
um comportamento ou conduta e, em caso de incumprimento, intimar a sua 
satisfação judicial. Ora, isso acontece, pela própria configuração legal do 
seguro social e as consequências que dela resultam.  
 
Diferente do carácter unitário e complexo dessa relação jurídica é a questão 
da pluralidade ou não das relações de cada beneficiário do sistema. Ainda 
na esteira de ensinamentos de SÉRVULO CORREIA1450, a chave da 
resposta elege como critério a existência de uma ou mais organização 
jurídica unitária, que deverá ser procurada casuisticamente, através de uma 
verificação da possibilidade legal de cindir as situações. Assim, a 
cindibilidade ou incindibilidade legal determinará se as situações se 
cumulam, sem prejuízo de autonomia, ou se englobam numa relação única, 
respectivamente. 
Este problema merece ser equacionado na perspectiva da origem ou 
constituição autónoma ou não da relação de seguros sociais. Ou seja, a lei, 
porventura, cinde as situações, não obstante se englobar numa única 
relação? E entre elas existe autonomia?   
 
Entre nós, tivemos ocasião de demonstrar, existem duas categorias de 
trabalhadores e, por conseguinte, dois regimes de protecção social, com as 
suas especificidades, nomeadamente em matéria de gestão. De um lado, os 
que estão vinculados ao contrato de trabalho de direito público e o 
Ministério das Finanças, através da sua estrutura de gestão. De outro, os 
regidos pelo contrato de trabalho de direito privado e a instituição 
previdencial, entidade gestora do regime obrigatório. Esta arrumação vai 
influenciar o entendimento da relação que se constitui em redor de cada 
uma das categorias quanto aos riscos sociais e sua protecção nos termos da 
lei.  

                                                 
1450 Teoria da relação jurídica do seguro social, p 325. 
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Como se sabe, a relação laboral com a Administração Pública, da qual 
decorre o pagamento de salários – amputados para efeitos legais – aos seus 
servidores, revela-se suficiente para fazer desencadear as normas de direito 
social atribuídoras de prestações sociais. Nela existirá coincidência 
subjectiva entre a relação laboral e a relação de prestação social. Ou seja, 
aquela determina automaticamente esta, uma vez que tudo se passa no seio 
da mesma pessoa ou entidade que contrata e garante prestações sociais, 
calculadas a partir dos salários pagos aos seus servidores.  
 
De modo diverso, a relação jurídico-laboral dos restantes trabalhadores, 
dominada pela Lei Geral de Trabalho, a sua constituição sob a alçada do 
direito privado, não implica imediatamente nenhuma garantia de protecção 
social. Esta nasce, efectivamente, com o cumprimento prévio dos requisitos 
legais pré-estabelecidos.   
O desencadeamento de efeitos jurídicos é precedido da inscrição (artigos 
15.º do Decreto n.º 4/1980 e 19.º LEPS) no INPS e a sua decorrência, 
quanto à expectativa de concessão de prestações sociais, relativamente a 
todas as situações que, sendo várias, contudo, não são, em princípio, 
cindíveis.  
Os contornos legais, por outro lado, de acordo com as legislações 
aplicáveis, sugerem o cumprimento estrito de algumas obrigações 
acessórias. O início da relação laboral deve ser comunicado: o início da 
actividade laboral – a que se deverá acrescer o efectivo pagamento de 
remunerações – sem o qual “a relação jurídica é meramente potencial”, 
como ensina ILÍDIO DAS NEVES1451. Contudo, o seu cumprimento não se 
afigura como único elemento determinante da configuração da relação 
jurídica de seguro social, diferente da relação jurídica de protecção social 
obrigatória1452. Este é um problema que tem de ser visto à luz do sinalagma 
funcional1453.  
A relação de seguros sociais de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais e a sua configuração em termos do direito ao pagamento do 
prémio, por parte da entidade previdencial, e da obrigação de esta realizar 
as prestações sociais a favor do trabalhador, encontra cobertura legal, como 
se viu. Não obstante a aparência de uma identidade de tratamento legal, 
                                                 
1451 Direito da Segurança Social, p 335. 
1452 Sob a epígrafe Condições de atribuição das prestações, elas “são estabelecidas por despacho do 
Ministro da Tutela, podendo ser adaptadas às características do grupo a abranger” (n.º 1), a sua 
concretização “depende da inscrição” (n.º 2) e do “cumprimento de prazo de garantia, com excepção das 
que respeitem aos riscos profissionais”.  
1453 Acontece nas situações , como sejam os casos em que, antes de preenchido o período ou prazo de 
garantia, o beneficiário se invalide, cesse o exercício de actividade laboral abrangida pelo regime 
previdencial, por limite de idade ou morte. Nestas três situações, contempladas nos artigos 95.º (regime 
obrigatório) e 106.º (regime facultativo) LPS, o trabalhador ou sua família (em caso de morte deste) 
beneficia do reembolso das contribuições pagas para a cobertura de riscos de invalidez, velhice e morte. 
Igual consequência legal verifica-se no pagamento indevido de contribuições, conforme o artigo 96.º, 
idem. 
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estas situações configuram duas relações1454, sujeitas a uma unidade da sua 
gestão, atribuída, por lei, a uma mesma entidade, conforme previsto no 
artigo 4.º, al. a), “in fine”1455 dos Estatutos do INPS. 
A cobertura dos riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais 
configura, assim, um seguro social obrigatório, integrado no sistema 
público de Segurança Social, de base contributiva, sem que o trabalhador 
tenha a faculdade de opção pela entidade gestora. Esta situação pode, 
eventualmente, configurar a nacionalização do ramo de acidentes de 
trabalho, e a sua gestão entregue a uma instituição pública.  
 
Especificamente, a aceitação do seguro social de acidente de trabalho não 
carece de nenhuma verificação da condição física e/ou mental do 
trabalhador. Contrariamente à aceitação do seguro social de doenças 
profissionais por parte da entidade seguradora dependente da aptidão 
médica do trabalhador. Significa que a relação de seguro obrigatório de 
acidente de trabalho e doenças profissionais, sendo única, são cindíveis, e 
independentes. Apesar disso, em termos de subjectividade do titular do 
direito às contribuições não difere das outras relações, por se tratar de uma 
mesma entidade, o INPS.  
Quanto ao obrigado da contribuição a sua relação segue, com toda a 
normalidade, a mesma lógica. A lei cria uma única vinculação na pessoa do 
empregador (no caso do acidente de trabalho e doenças profissionais1456), 
sendo beneficiário o trabalhador, tal como se verifica nas outras relações.   
A autonomia da constituição da relação de seguros sociais de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, decorrente da lei, podendo existir 
separadamente uma das outras e das restantes, o seu tratamento jurídico 
não se autonomiza ou não se cinde dos outros, tratando-se de uma relação, 
na qual se verifica identidade do obrigado da contribuição e do beneficiário 
do sistema, como se disse supra. 
   
A mesma relação de previdencial social, constituída, normalmente, com a 
inscrição do trabalhador, afigura-se bastante para produzir efeitos jurídicos 
sobre vários riscos sociais relacionados com o trabalhador e sua família. A 
protecção de eventualidades como doença, maternidade, invalidez, velhice, 

                                                 
1454 A disciplina legal de acidente de trabalho e doenças profissionais, como se disse, encontra-se no 
Decreto n.º 4/1980, respectivamente artigos 6.º e 9.º. Este último, no seu n.º 1, equipara estas àquele, 
nomeadamente para efeitos contributivo. Isso sugere que são situações autónomas e independentes, que 
podem configurar diferentes relações jurídicas de seguro social de acidentes de trabalho e de seguro de 
doenças profissionais.  
1455 Reza o seguinte : “São atribuições do INSP: a) Gerir, em regime de exclusividade, os regimes 
obrigatório de previdência social, designadamente o regime geral e o seguro obrigatório de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais” (Negrito nosso). 
1456 Como se conclui pelo disposto no artigo 12.º, n.º 1, do Decreto n.º 4/1980: “O seguro de acidentes de 
trabalho abrange todos os riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais definidos na presente 
lei.” 
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morte e sobrevivência não difere, na sua constituição, com a protecção de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais. Todas estas eventualidades 
constituem partes de uma única relação, onde se integra, também, o seguro 
social. Deste facto se conclui que o benefício do sistema não se constitui 
apenas para a cobertura de uma determinada eventualidade. Mas para todas 
aquelas que a lei assim determina. 
 
Quanto aos beneficiários são titulares de uma única relação e não de várias 
relações autónomas. São eles o trabalhador dependente (na relação 
jurídico-laboral da qual decorre a obrigação de contratação de um seguro 
social, pela entidade patronal, em seu benefício) e a entidade previdencial 
(na relação de contribuição que o liga à entidade patronal). O benefício do 
trabalhador resulta, ainda, mais nitidamente, da concessão de prestações 
sociais, própria da relação prestacional.   
 
Os trabalhadores autónomos ou independentes são abrangidos pelo seguro 
obrigatório de acidentes de trabalho, conforme a legislação em vigor [cfr. 
artigo 2.º, n.º 2, al. b)], que consagra o regime jurídico do seguro 
obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais, regulado pelo 
Decreto n.º 4/1980. Sem embargo de, em relação a ele, configurar excepção 
em matéria da constituição facultativa da relação jurídica de protecção 
social, apenas dependente do requerimento de inscrição e de pagamento de 
contribuição, para além da faculdade de subscrever o valor da contribuição, 
incluindo o seu aumento (vide por todos os artigos 99.º, 103.º e 104.º LPS). 
Igualmente, para os seguros sociais, a sua relação constitui-se pela 
inscrição do próprio trabalhador independente como contribuinte (artigo 
15.º, n.º 1), sem contar com o dever de comunicar ao INPS o início e a 
cessação da sua actividade (artigo 14.º, n.º 1, “in fine”), recaindo sobre ele 
a obrigação de pagamento de quotizações (artigo 17.º, “in fine”), sem o 
qual não beneficia das prestações sociais.  
Nestas duas relações, conclui-se, em resultado dos dispostos nesses artigos, 
que existe coincidência de identidade entre o obrigado do cumprimento das 
formalidades legais e da contribuição e o beneficiário do direito às 
prestações sociais.     
 
Entre nós, a cobertura dos riscos relacionados com os acidentes de trabalho 
e doenças profissionais são assegurados unicamente pela entidade patronal, 
a uma taxa de 2% sobre o salário de base do trabalhador, paga directamente 
ao Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Resulta disso que o 
nosso sistema acolhe, nesta matéria, a responsabilidade objectiva, sendo 
certo que a lei permite a sua transferência para entidade previdencial, 
mediante o pagamento de uma remuneração. Esta, em caso de ocorrência 
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de um dos acontecimentos previstos contratualmente, paga a 
correspondente indemnização ao trabalhador.  
 
Os trabalhadores têm direito, formalmente, à assistência médica1457 e 
medicamentosa (cfr. artigo 25.º LPS) e indemnizações por ocorrência de 
acidentes de trabalhos e doenças profissionais (articulação dos artigos 27.º 
e 32.º, idem). Isso permite concluir que o responsável pelos encargos 
resultantes dos acidentes de trabalhão é o Estado e as entidades patronais, 
sem prejuízo de transferência de responsabilidades destes últimos para o 
INPS1458. Trata-se, em suma, de um sistema de transferência de riscos, pelo 
qual o trabalhador converte um eventual prejuízo que pode ocorrer na sua 
esfera privada num encargo fixo que paga mensalmente. 
 
A definição legal (artigo 6.º do Decreto n.º 4/1980) de acidente de trabalho, 
para efeitos de seguro obrigatório, em termos de critérios materiais, não se 
afasta do entendimento doutrinário1459. Ou seja estão no mesmo diapasão 
quando ambos o tratam em função do local, do tempo de trabalho e da 
produção de lesões, de que resulta a incapacidade parcial ou total ou ainda 
a morte do trabalhador. À parte a circunstância espacial (não se deve 
negligenciar a relativa proximidade entre a habitação e o local de trabalho, 
sobretudo à época das plantações coloniais1460) e a temporal, outra 
característica que se apresenta é estar ao serviço do patrão ou no percurso 
normal de/para o trabalho, ainda que fora do local e do tempo de trabalho. 
 
A descaracterização1461-1462 do direito à reparação do acidente do trabalho 
tem lugar quando o trabalhador não obedece, intencionalmente ou viola as 
                                                 
1457 Incluindo as taxas moderadas (artigo 26.º LPS) nas consultas,  nos custos de diagnósticos, dos 
medicamentos e dos restantes meios de tratamento e internamento, computadas em termos de 
comparticipação do beneficiário do sistema.  
1458 Não obstante a determinação legal, nem todos os trabalhadores são cobertos, nos termos da lei, por 
falta de inscrição e do pagamento da contribuição, numa flagrante violação da lei. Significa isso que, em 
caso de acidentes de trabalho, embora mantendo a responsabilidade da entidade patronal 
(Estado/entidades privadas) não se dá a transferência dessa mesma responsabilidade para o INPS.  
Tratando-se de situação de incumprimento da lei o poder sancionatório do Estado constitui uma forma de 
obrigar os destinatários da norma, incluindo o próprio Estado, ao cumprimento, nunca sem antes, este 
constituir um fundo de reservas para as situações de falta de seguro e de pagamento, principalmente 
quando se trata da sua própria responsabilidade ou dos seus institutos e empresas. 
1459 Entre outros, JOSÉ VASQUES, Contrato e seguros, pp 61-62; ROBERT SAVY, La sécurité sociale 
en agriculture et dans les zones rurales, pp 99-100, faz uma breve incursão pelas legislações francesas e 
das suas (ex-)dependências ultramarinas em matéria do tratamento legal do acidente de trabalho e 
situações similares.  
1460 Sobre o assunto vide ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, p 
100. 
1461 Cita-se a jurisprudência do Tribunal da Relação de Porto, Acórdão de 12 de Março de 2007, in 
COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, n.º 197, Ano XXXII, Tomo II, Março/Abril, Palácio da 
Justiça, Coimbra, 2007, pp I-225-I-227.    
1462 A descaracterização do acidente de trabalho supõe “a prova de que ocorreu um acto ou omissão 
temerários em alto e relevante grau por parte do sinistrado, injustificados pela habitualidade ao perigo do 
trabalho executado, pela confiança na experiência profissional ou pelos usos e costumes da profissão, e, 
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regras impostas pelo empregador, mormente no que tange às condições de 
higiene e segurança. Por outro lado, dadas as características supra 
mencionadas conclui-se que a motivação pessoal (i. e. negligência 
grosseira1463, rectius sensu, comportamento irresponsável; desvio de 
trajectória; …) influência grandemente o enquadramento nesta matéria. 
 
O risco de prejuízo na esfera pessoal do trabalhador, quer por contingência, 
quer por acontecimentos imprevistos, está na origem de pagamento de uma 
remuneração em dinheiro, regra geral. Nas economias parcialmente 
monetarizadas1464, como é o caso da nossa (também designada de economia 
autarcica pelo seu principal carácter de completo ou parcial alheamento aos 
fenómenos mercantis), a contribuição pecuniária, sendo aquela mais 
corrente, não pode constituir motivo de exclusão da maioria da população 
que se dedica a actividade económica, os trabalhadores rurais. Por outro 
lado, este mesmo facto não deve afastar outras formas de prestações, 
sobretudo em espécie, sem embargo das suas inconveniências.  
A filosofia em que assenta os seguros sociais1465 é de atenuar os encargos 
dos trabalhadores e sua família da cobertura de despesas nas situações 
previstas na lei. Estes associam os interessados, através das suas 

                                                                                                                                               
além disso, que o acidente tenha resultado exclusivamente desse comportamento”, conforme o Acórdão 
da RP, de 12.03.2007, in COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, n.º 197, p I – 227. 
1463 Na terminologia da Lei n.º 2.127, de 3 de Agosto de 1965, corresponde à falta grave e indesculpável. 
Ela corresponde actualmente a “negligência particularmente grave, tendo em consideração o levado grau 
de inobservância do dever objectivo de cuidado e de previsibilidade da verificação do dano ou do perigo. 
Trata-se de uma negligência temerária, configurando uma omissão fortemente indesculpável das 
precauções ou cautelas mais elementares.” Cfr. Acórdão da RP, de 12.03.2007, in COLECTÂNEA DE 
JURISPRUDÊNCIA, n.º 197, p I – 227, (bem como o Acórdão SJT, de 22.10.04.) 
1464 Esta é uma das características específicas da nossa economia nacional, que se deve a um sistema de 
produção e auto consumo, o que equivale dizer apenas uma pequena parte excedentária destina-se à troca 
directa. Nesta linha se situa a problemática da concessão de direitos e direitos de troca numa economia 
essencialmente agrícola que começa a apostar nos sectores industriais e de serviços. 
O tipo de produção de subsistência, própria das sociedades tradicionais, agrícolas, localiza o consumo de 
produtos não agrícolas particularmente no fenómeno da troca directa. Do ponto de vista político, esta é 
explicada pela proibição, durante anos sucessivos, de comercialização da produção local às populações 
dos centros urbanos, obrigando que ela seja vendida directamente as lojas de Armazéns do Povo – cujos 
Estatutos foi aprovado pelo Decreto n.º 10/1975, publicado no BO n.º 8, de 22 de Fevereiro, e goza de 
“monopólio das importações de todos os artigos considerados de 1ª necessidades e sua distribuição pelos 
organismos e firmas guineenses” [artigo 3.º, n.º 1, al. a)] –, ou a permuta com os produtos de que 
carecem. O controlo sobre a produção local (de arroz) e a fixação administrativa do preço eram práticas 
normais [(o regime jurídico – Regimes de Preços -, a partir de 1977, estava consagrado no Decreto n.º 
21/1977, de 14 de Maio, publicado no BO n.º 20, da mesma data). O artigo 1.º deste diploma estatui: “Os 
preços dos bens ou serviços vendidos no mercado interno, são submetidos aos seguintes regimes: a) De 
preço máximo ou tabelado; b) De preços controlados; c) De margem de comercialização.” Os n.ºs 2 a 4 
do mesmo artigo definiram os entendimentos do legislador ordinário quanto aos conceitos relativos a cada 
um dos regimes].  
1465 Estes têm um campo de aplicação que cobre a organização dos riscos, tais como de doença, invalidez 
acidente de trabalho e doenças profissionais, no intuito de restabelecer a capacidade laboral reduzida ou 
perdida em consequência da ocorrência destes mesmos riscos.  
Para as análises de experiências europeias nesta matéria, cfr. CARLOS MARTI BUFILL, El seguro social 
hispanoamericano, p 35; ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, Tomo Vigésimo Octavo, p 348-
351. LUCIANO FASSARI, “Previdenza sociale”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, pp 399-416.  
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contribuições obrigatórias, na defesa da sua saúde e na garantia da sua 
capacidade de produzir. 
A obrigatoriedade de pagamento de prestação pecuniária significa, desde 
logo, a impossibilidade de a grande maioria dos guineenses, sobretudo a 
camada agricultora, transferir para o INPS os seus riscos de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, uma vez que não são qualificados como 
trabalhadores dependentes, nem tão pouco trabalhadores liberais.  
Uma eventual integração do trabalho agrícola (bem como o trabalho 
doméstico e trabalho temporário) no domínio da previdência social, quanto 
à transferência da cobertura dos riscos sociais, terá de ser equacionada 
através da configuração de uma relação laboral dependente, que domina, 
também, as explorações agrícolas1466. O mesmo é dizer que o mecanismo 
de seguros de acidentes de trabalho, na sua versão clássica, não se adequa 
ao sector agrícola tradicional, que fica automaticamente excluído, em razão 
das suas próprias características. 
O enquadramento jurídico dos trabalhos agrícola, doméstico e temporário, 
segundo ditames tradicionais, não se compadece com a rigidez do 
preenchimento de condições legais, quais sejam a actividade subordinada e 
o pagamento, em dinheiro, do correspondente prémio de seguros. Sugere a 
lei, de facto, que a remuneração em pecunia e o pagamento pecuniário 
constituem características essenciais dos seguros de acidentes de trabalho, 
sem as quais não têm existência. Dito por outras palavras, os trabalhadores 
do sector informal são impedidos, por via legal, de transferirem, para 
terceiro, a cobertura dos seus riscos sociais.  
Do mesmo modo se poderá pensar em relação ao seguro das colheitas 
provenientes da agricultura de subsistência. As suas peculiaridades, como 
se viu, afastam-na do domínio formal da actividade económica, como 
também leva-a a não partilhar as características que se encontram noutras 
sociedades e economias. Como se sabe, nela, a remuneração paga, pensa-
se no trabalho temporário ou mesmo na inter-ajuda familiar, tribal ou 
étnica, tanto pode ser em dinheiro como em espécie, sendo a forma mais 
frequente. 
Na mesma linha, o trabalho doméstico é, em regra, remunerado em 
pecunia, mas não afasta, in limine, o pagamento em espécie ou ambas as 
formas. O mesmo ocorre com o trabalho temporário, mormente sazonal. 
Tudo isso acontece atendendo a uma característica predominante na 
actividade económica nacional, o seu carácter fracamente monetarizada.  
Estas circunstâncias condicionam a aplicação extensiva dos seguros sociais 
ao mundo rural, cujos trabalhadores manifestam, regra geral, incapacidade 
                                                 
1466 PEDRO ESTASÉN, Los seguros, p 104, apresenta algumas experiências europeias em matéria de 
seguro agrícola, na procura de um “seguro que garantiza al trabajador del campo contra los riesgos 
ocurridos en la explotación agrícola, y cubre además la responsabilidad civil que incumbe los cultivadores 
respecto à los trabajos ordenados à sus dependientes. La prima suele establecerse en este seguro à razón 
de un tanto por hectárea de la explotación asegurada.” 
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de pagar prémios a convencionar1467. Mesmo que satisfaçam tal o requisito 
de capacidade de pagar eles são afastados do núcleo de protegidos pela 
transferência contratual de responsabilidade. 
A preocupação central nesta matéria é intrínseca a própria dinâmica da 
economia e da protecção social em geral. O que se pretende é a procura de 
uma extensão generalizada de protecção social que não se limita 
especialmente à população trabalhadora. E esta tarefa é facilitada pelos 
seguros sociais que, segundo CARLOS MARTI BUFILL “El Seguro 
Social no es un concepto estático ni una medida cuantitativa y 
cualitativamente limitada. Hoy, el Seguro Social no es aquella modesta 
ayuda a los trabajadores que apenas ganaban para vivir. El Seguro Social es 
un derecho genérico de garantía que está inherente a la natura 
humana,…”1468.  
 
E em relação a um potencial seguro de produções e plantações, mormente 
as colheitas, e dos bens e pertenças dos trabalhadores, incluindo as suas 
ferramentas de trabalho? É óbvio que as considerações a eles atinentes não 
são dominadas pelos seguros sociais, em virtude do seu conteúdo 
comercial1469. O seguro agrícola visa proteger o investimento realizado no 
plantio e na manutenção da lavoura, com a cobertura dos danos causados 
quer por contingências atmosféricas (chuva, ventos, seca, inundação,…), 
quer por infortúnios provocados por pragas, incêndios, terramotos, 
ciclones, entre outros.    
Os factores que influenciam os seguros agrícolas são as práticas culturais 
do agricultor, a região de localização e as suas condições, entre outras. 
Estes formam o prémio incluído na apólice de seguro. 
Num país em que os esquemas de subvenções (como aquelas 
disponibilizadas no âmbito da Política Agrícola Comum da UE) e de linha 
de crédito – incluindo os juros que dela resultam – são (praticamente) 

                                                 
1467 Note-se que o pagamento em dinheiro pode ser efectuado mediante entrega de uma quantia resultante 
da remuneração em pecunia, como também resultado da venda da parte da mesma, percebida em espécie. 
Esta última poderá criar algumas imperfeições e anomalias no funcionamento do sistema. Mas, a verdade 
é que, em potencia, quaisquer das modalidades permitem a transferência da cobertura de riscos sociais s 
terceiros, uma com mais facilidade do que outra.   
1468 El seguro social en hispanoamerica, p 53. 
1469 O mercado segurador nacional em geral está a desenvolver-se e em franca expansão. De entre as 
empresas seguradoras contam-se as de direito nacional (guineense) e de direito estrangeiro (mormente 
senegalês), com filial, no país. São exemplos a Aliança Seguradora e a NSIA Guiné-Bissau, 
respectivamente. Pensa-se que a expansão deste mercado se deve a influência da regionalização da 
economia no espaço da África Ocidental. 
O Grupo NSIA foi fundado em Janeiro de 1995, e, actualmente em grande expansão, cobrindo toda a 
África Ocidental compreendida na UEMOA. A sua actividade na Guiné-Bissau está assegurada, 
presentemente, através de uma filial ligada à sociedade senegalesa. A razão disso está na não satisfação 
do critério da capacidade financeira, consubstanciada num volume de negócios anual mínimo de um 
bilião de francos CFA. Este é um dos critérios de referência da CIMA, conforme o artigo 329-3 do seu 
Código, modificado pela Decisão do Conselho de Ministros, de 22 de Abril de 1999. As sociedades que 
não reúnem este requisito devem conformar-se no prazo de três anos.   
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desconhecidos, de um lado, a produtividade das terras diminuta, sobretudo 
porque se trata de um país de baixa renda e a produção limita-se ao 
consumo do agricultor e sua família, de outro, o seguro agrícola (de 
produção da lavoura e de investimentos) acaba por ter custo proibitivo.   
Ainda nesta matéria, importa indagar a eventual correlação entre o mercado 
de seguros e a estabilidade económica e inflação, sem menosprezar a 
regulamentação da actividade económica em si mesma, entre nós, com 
origem em normas de direito interno e de direito comunitário. Esta última 
preocupação deve atender os ideais da globalização, mormente uma 
eventual abertura daquele sector ao mercado externo.  
No entanto, note-se que, sem embargo da importância do papel 
multidimensional da indústria de seguros, no contexto do mundo e da 
economia globalizada, com os seus mecanismos e instrumentos para 
atenuar à diversificação e multiplicação dos riscos, não se pode afirmar que 
existe correspondência entre o crescimento económico e o crescimento do 
mercado de seguros. Aliás, este pode expandir-se em condições 
económicas menos favoráveis, bastando um clima interno de paz e de 
tranquilidade.          
É possível encontrar relação de correspondência entre a economia clássica 
(mormente a colonial), que produz, investe e consume o capital, e a 
economia tradicional, que produz, consome e troca o seu produto, o arroz, 
por exemplo, não obstante as divergências que, em certas épocas, as 
separaram. Um problema do domínio da concessão de direitos baseado na 
produção e troca e da concessão do direito ao próprio trabalho, a que a 
população nativa foi obrigada durante um longo período de escravatura e 
trabalho forçado. 
Entre nós é bem conhecida a técnica de empréstimo de sementeira (de 
arroz) – também denominado de empréstimo–sementeira1470 – necessária à 
produção local, sobretudo em épocas (mais) críticas da produção. A 
produção agrícola, como qualquer outra, dependendo da intensidade da sua 
utilização, carece de emprego da mão-de-obra. Implica portanto a 
realização de despesas, que, nessas circunstâncias, devem ser cobertas com 

                                                 
1470 CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-Bissau”, pp 249-250. 
Estudos e dados estatísticos relativos à época colonial davam conta de uma produção nacional, deste 
produto, que se destinava à exportação – entre as décadas de 30 e de 50, cerca de 2.500 toneladas –, sem, 
no entanto, a mesma ser abundante e suficiente para o consumo interno. Devido à falta de chuvas 
verificou-se situação de défice de produção do arroz e fome (como foi o caso de 1942) e, 
consequentemente, mortes dos aldeãos que não se resistiram.  
São aspectos relativos à concessão de direitos e direitos de troca. Muito timidamente a solução 
encontrada, em resultado disso, pelas autoridades coloniais, foi a criação de legislação que disciplinava a 
comercialização da produção interna deste cereal. Isso leva a pensar que o problema da escassez do arroz 
era do domínio da circulação/toca (direitos de troca) e não da produção (concessão de direitos). Esta 
conclusão vai ao encontro de CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-
Bissau”, p 236. Vide para mais desenvolvimentos autor e obras citados. 
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o produto do empréstimo: arroz–capital1471, que se assemelha ao capital 
financeiro, tal como conhecido na economia clássica, e o substitui quanto 
ao seu papel dinamizador e impulsionador da economia, rectius sensu, da 
actividade de produção deste cereal. Diríamos que desempenha idêntico 
papel do investimento em capital, sobretudo pela capacidade de perpetuar 
ou repetir sistematicamente o processo produtivo.   
Sendo certo que, com a colheita, o agricultor deve satisfazer o seu 
compromisso, restituindo (e/ou remunerando) o arroz–capital emprestado, 
torna-se imperativo o aumento efectivo da produção para se satisfazer os 
encargos relativos à produção, para além do seu consumo e sua família. 
Este é um dos problemas do mosaico sócio-económico guineense em 
virtude de elevado consumo de arroz tão indispensável a vida pessoal, 
familiar e comunitária1472.    
 
 
Subsecção II. os micro-seguros 
 

                                                 
1471 Definido como sendo “toda a quantidade de arroz que se gasta no processo total de cultivo, para 
tornar possível uma determinada quantia de colheita” e subdivide-se em “arroz semente, que corresponde 
à quantidade de arroz seleccionado, separado e guardado para servir no ano seguinte” e “arroz pago, que 
engloba todo o arroz que é consumido (ou oferecido), durante os dias de trabalho agrícola, pelos grupos 
de trabalho ou indivíduos isolados…”, por CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de 
arroz na Guiné-Bissau”, p 254.  
Trata-se de uma definição meramente económica restrita unicamente ao âmbito da produção, sem incluir 
as outras fases do processo económico, a distribuição/repartição e o consumo, não obstante a alusão ao 
consumo, nesta subdivisão. 
Atendendo a função do arroz-pago, ele se apresente como determinante da estrutura social e económica e 
da capacidade de produção da agricultura tradicional 
1472 CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-Bissau”, pp 253-255 
apresenta três funções do arroz na vida dos balantas, a saber: a de alimento principal; a de capital 
produtivo e a de excedente para venda, oferta ou troca (p 253). A primeira das três funções é 
desempenhada, por este cereal, independentemente da sua origem: interna, produção local, ou externa, 
importação, porquanto o que está em causa é o consumo directo deste produto, na alimentação da família. 
O arroz excedente, que corresponde a terceira função, como facilmente se pode deduzir, não visa a 
satisfação das necessidades de alimentação da família, nem da (renovação da) produção. Ou seja tem 
subjacente a satisfaço de outras necessidades, as não primárias ou indispensáveis à manutenção do 
agricultor e sua família. Assim, por exemplo, a sua venda, para efeitos de angariação de dinheiro 
necessário ao pagamento de imposto, dos encargos com a educação e formação dos filhos, com a saúde, 
…; a sua troca com outros produtos, bebidas alcoólicas, tabaco, tecidos, gados, etc; a sua utilização em 
festas ou cerimónias tradicionais, …  
Em particular, o pagamento do imposto é uma obrigação que impende sobre o agricultor e pressupõe que 
ele aufere rendimento. Ora, para isso deve conciliar a agricultura de subsistência com a agricultura de 
comercialização, industrial ou de exportação. Este fenómeno revela um processo de integração da 
agricultura de subsistência (ou economia de subsistência) na agricultura de comercialização (ou economia 
monetária). No mesmo sentido JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas 
do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 113-114.   
Em outra perspectiva, para o que nos interessa, eventualmente, o arroz excedente podia ser pensado como 
uma solução para o problema de quotização para as mutualidades sociais de saúde, por exemplo. Vide o 
desenvolvimento deste aspecto a propósito dos micro-seguros. Este desempenha um importante papel na 
cobertura dos encargos sociais do agricultor e da sua família. Hoje, em dia, a vulgarização da produção da 
castanha de caju está a tornar menos visível a importância e o papel da produção de arroz, sobretudo as 
suas tradicionais funções. Pergunta-se em que medida estas são prosseguidas no contexto actual?    
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A Guiné-Bissau é caracterizada por ser um país, cuja actividade é, 
maioritariamente agrícola, que ocupa a esmagadora maioria da sua 
população. Por isso mesmo a actividade de cultivo da terra, a agricultura, 
acaba por ser aquela que produz a maior parte do rendimento nacional e, 
logo, a principal fonte de alimento do país nacional. A ocupação familiar 
nesta actividade remonta a própria existência dos povos que habitaram e 
habitam esta parte da África Ocidental. A relação (quase) umbilical e 
mística1473 do homem guineense com a natureza (mormente a terra), donde 
vem grande porção do seu sustento explica, em parte, a tendência para a 
existência de famílias alargadas. Em regra, cada família tradicional vive e 
domina uma parcela de terra. Assim, o hábito de trabalhar a terra passa de 
geração em geração; dos mais velhos aos mais novos; dos pais aos filhos; 
dos tios aos sobrinhos; dos avós aos netos. Deste modo, todos, sem 
excepção, aprendem a amar e a saber lidar com a terra. 
Esta aprendizagem permanente e contínua com a terra marca 
indelevelmente a peregrinação nela do homem e da mulher guineense. 
Quem diria que, hoje, o homem guineense em geral estará a divorciar-se da 
natureza, a terra, sua amada. O fundamento deste divórcio não decorre de 
nenhuma falta de afeição. Resulta de mudança impostas nas estruturas 
sociais e económicas, com origem no passado colonial.  
A independência política, as guerras e suas reproduções, as instabilidades 
político-governativas, os sentimentos de pertença a tribo e a étnica em 
detrimento da Nação, em construção, os contactos com outras realidades, 
entre outros, são fontes de influências nas estruturas e instituições sociais 
nacionais. 
Por sua vez, a liberalização económica criou novas elites económicas, que 
sucedem aos tradicionais proprietários, cultivadores da terra e pastores. Os 
novos proprietários das terras – conhecidos, entre nós, por ponteiros1474, na 

                                                 
1473 Parafraseando H. ISNARD «Afrique: structure et milleu», Encyclopédie Universalis, Tome I, p 375, 
apud ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, p 82 : «L’Afrique 
noire est le «continent agraire» par excellence et «les rapports mystiques entre l’homme et la nature se 
nouent dans l’agriculture, qui comporte un ensemble de rites et de pratiques dont le respect s’importes 
pour obtenir les récoltes nécessaires à la vie… Il serait sacrilège d’y porter atteinte.»  
1474 Derivação da palavra “ponta”, que significa propriedade rústica, concedida, nos termos da lei, na qual, 
por via de regra, se faz a exploração da terra em termos tradicionais, através de plantações de árvores de 
frutos. Uma espécie que não se integra nas “novas feudalidades económicas” de que falava GEORGES 
CORM, A nova desordem económica mundial, p 38. 
Trata-se de um dos sistemas de organização da economia agrícola mais próxima da denominada 
“agricultura camponesa”, pelo facto de se basear na propriedade privada diferentemente da agricultura de 
subsistência, que não admite esta apropriação, sobretudo a indivíduos estranhos á comunidade. Aquela 
forma de apropriação da terra não tem precedente no direito consuetudinário.  
Vide sobre o assunto HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, pp 64-65, desenvolvido nas pp 121-155.  
A CPDA refere, a propósito, os “ponteiros”, enquanto um dos sistemas de produção frutícola. Vide 2.2.7. 
A fruticultura. O ponto 2.3.4. As tabancas e os ponteiros do mesmo documento começa por afirmar que: 
“Durante o período colonial, a maior parte dos ponteiros eram não só agricultores, mas também 
comerciantes e pequenos industriais envolvidos na produção de aguardente, a moagem, o crédito, etc.” E 
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sua maioria, não nutrem a mesma simpatia com a natureza, a terra, por 
serem alóctones. Enfim..., mudam-se os tempos, as mentalidades, os 
hábitos, os valores,... mas estas mudanças podem esconder alguns 
conflitos1475. 
Com efeito, os ponteiros desenvolvem a actividade comercial, em 
expansão. Eles dedicam-se (tal como os camponeses tradicionais, 
obrigados a procurar outras alternativas) muito tempo a plantação de 
cajueiros, num regime de utilização intensiva de terra. Quanto a isso alguns 
problemas se colocam: a quantidade das terras cultiváveis, a qualidade das 
mesmas e os rendimentos gerados para garantir efectivamente os direitos 
de troca.   
A extensão (devido à parca produtividade natural dos solos) e intensidade 
de cultivo das terras reduzem a disponibilidade de terras férteis para a 
produção de arroz e limitam os lugares de pastagem de gados, sem contar 
com as necessidades em combustível.  
O empobrecimento dos terrenos aráveis dará origem a uma cada vez mais 
necessidade de terras (devido à pressão de alimentar mais pessoas), o que 
poderá confrontar as duas lógicas de actividades económicas. Porventura 
dessa confrontação resultará um declínio dos direitos de trocas, 
particularmente para os proprietários tradicionais e suas famílias, incapazes 
de produzirem o suficiente para garantirem a troca com o arroz de que tanto 
carece. 
Tudo isso parece apontar no sentido da tendência da diminuição do direito 
ao arroz por parte do agricultor tradicional. A ausência do direito de 
concessão implica um insuficiente direito de troca. Como se sabe o arroz ao 
preço da castanha de caju tende a valorizar-se, comparativamente. Numa 
situação de recessão económica a procura aumenta e agrava ainda mais a 
situação de dependência daquele bem essencial. Se o preço deste produto 
de exportação descer relativamente ao da importação – o que é um facto 
neste momento, num rácio variável de 1.5 a 2 vezes a favor deste – o 
rendimento do agricultor tradicional e por conseguinte o seu direito de 
troca, sofre alterações negativas. 
 
Para além disso, um outro elemento a considerar é a poupança. No sector 
agrícola, mais concretamente em relação à produção da castanha de caju, 
ela não parece definitivamente realizada, dada a sua dependência a um 
processo de acumulação indispensável à sua formação. A qualidade deste 
produto determina, em princípio, o seu preço. A sua acumulação em termos 
físicos defronta-se com dois problemas, respectivamente o armazenamento 
                                                                                                                                               
continua “Mas a situação mudou, existe agora 2211 concessões registadas, mas no máximo 1200 
Ponteiros estão realmente instalados. O tamanho médio é da ordem dos 136 hectares.” 
1475 Alguns de proporções alarmantes verificaram-se entre as populações vizinhas. Contudo, não se trata 
de um problema exclusivo da Guiné-Bissau. Existe, em diferentes proporções, nas sociedades tradicionais 
africanas. Vide para mais desenvolvimentos AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, pp 180-181.  
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e o seu perecimento em termos de qualidade. Na situação de vantagem 
encontra-se o sector da pastorícia, uma actividade económica que permite a 
acumulação de animais vivos e, por isso mesmo, garante efectivamente a 
poupança ao pastor. 
 
Resulta, em suma, que o agricultor tradicional que se dedica á lavra da terra 
e à plantação de cajueiros (não se confunde com os ponteiros), para delas 
retirar o proveito, devido à natureza da própria produção agrícola, sente 
muitas dificuldades em aforrar. Resta-lhe somente a terra, uma poupança 
permanentemente armazenada, caso em que seja investido em direito de 
propriedade1476.     
Neste particular, o acento tónico centra-se no tipo de sociedade e nos 
problemas a ela inerentes. A ruralidade e sua consequência a nível da 
produção e produtividade, da auto-suficiência alimentar e da solidariedade 
que caracteriza as populações tradicionalmente agrícolas, cujas relações 
económicas não são regidas pelos mecanismos de mercado. Ela é, per si, 
nas nossas sociedades e economias, um elemento de coesão entre os 
membros da sociedade tradicional e fonte de apoio da família, etnia e tribo 
ao membro que dele carece, apesar de as alterações sócio-culturais e 
estruturais, bem como os actuais padrões de vida, estão a corroer a coesão e 
a solidariedade familiar. 
De uma forma geral as características e a situação da ruralidade não 
favorecem um sistemático tratamento da protecção social nas actividades 
agrícolas. As populações do mundo rural, isoladas da sociedade nacional e 
da sociedade global1477, são confrontadas com problemas demográficos, 
isolamento populacional e migração, alterações climáticas1478, solos, 
diversidade sociais, nível de industrialização, a própria atitude humana, … 
que condicionam o nível de rendimento1479. 
 

                                                 
1476 Vide por todos AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 145 e ss. 
1477 Este isolamento verifica-se a diferentes níveis, nomeadamente do modus vivendi das mesmas 
populações, da independência económica e política. Assim se explica que são sociedades fechadas, que 
provêm as suas necessidades sociais, vivendo em situações de ausência de desenvolvimento e de penúria.  
Vide, no mesmo sentido, ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, pp 
14-16.  
1478 Discute-se, hoje, no plano mundial, a contribuição específica dos países para a melhoria da qualidade 
de vida de todos os homens em geral. Um espectro sombrio quanto ao futuro paira sobre cada um de nós, 
independentemente do seu nível de poluição ambiental. A Conferência das Nações Unidas sobre 
alterações climatéricas (Copenhaga, Dinamarca, 7-9 de Dezembro de 2009) pretende um engajamento 
responsável de todos os Estados na procura de respostas satisfatórias para a ameaça global. As boas 
intenções e posições de grupos de países que mais poluem o ambiente não produziram resultados 
esperados, não obstante alguns compromissos.   
1479 Para uma síntese da situação do sector agrícola e sua influência sobre a protecção social, vide, entre 
outros, ROBERT SAY, La sécurité sociale en agriculture, pp 7-16. Entende o autor que existem nuances 
no mundo agrícola, dividido entre a agricultura tradicional ou arcaica e a agricultura moderna que a 
política de Segurança Social não pode negligenciar (vide p 9).  
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Os constrangimentos1480 de ordem social, económica, política, governativa 
e militar exercem grandes influências sobre a capacidade económica de 
produção de riqueza, reflectindo-se sobremaneira no desempenho das 
finanças públicas. Contudo, com maior gravidade exercem influência sobre 
os sistemas de protecção social no seu conjunto. Por outro lado, a 
dependência exclusiva do sistema público contributivo de protecção social 
ao exercício de uma actividade formal deixa fora do seu universo uma 
massa populacional constituída por trabalhadores rurais. 
Como se sabe a ruralidade é uma característica específica da nossa 
sociedade. Uma esmagadora maioria da população nacional depende em 
exclusivo do resultado das actividades agrícolas, pecuárias, piscícolas, 
florestais e de caça. No caso concreto da agricultura tradicional trata-se de 
uma actividade sazonal, dependente das condições físicas e climatéricas. 
Os seus rendimentos são dependentes de factores naturais, para além da 
quantidade de trabalho incorporado e do tempo em que efectivamente se 
ocupa nas tarefas de lavrar a terra1481. Por isso a dificuldade inerente a este 
sector que integra trabalhadores que repartem o seu tempo entre actividades 
ou ocupações parciais e desemprego, na convicção que a natureza se 
encarregará de repetir o ciclo e de proporcionar frutos necessários à 
subsistência humana. A esperança da época chuvosa, em cada temporada, é 
única que anima os trabalhadores rurais. 
A ligação do homem guineense com a natureza confere-lhe uma condição 
especial – diferente de outros povos e civilizações – de trabalhador 
dependente da natureza. Esta dependência não é jurídica. Ela é económica 
e natural, porquanto sendo uma actividade de produção da riqueza, ela se 
apega a tradição e a cultura ancestrais. O estádio de desenvolvimento social 
e económico permite a muitos homens e mulheres partilhar traços comuns, 
independentemente da dedicação exclusiva ou parcial a uma determinada 
actividade de lavrar, recolher, pescar ou caçar. Esta particularidade 
económica merece reconhecimento e acolhimento legal: particularidade 
jurídica. Mas a tentação ao individualismo e ao lucro fácil estão a destruir 

                                                 
1480 A. B. ATKINSON and JOHN HILLS, Social Security in developed countries, pp 85-90, apontam 
constrangimentos de ordem: económica (efeito negativo da segurança social na performance económica, 
em termos de desincentivo à decisão individual e das empresas quanto à afectação de recursos e à 
competitividade), política (percepção do eleitorado quanto aos benefícios e custos de decisão política) e 
administrativa (implicação dos custos administrativos em matéria de informação, da gestão do sistema).  
1481 Compreende-se, assim, as conclusões do estudo de ROBERT SAVY, La sécurité sociale en 
agriculture et dans les zones rurales, p 10: “La rémunération des salariés agricoles connaît un retard 
comparable. Une enquête effectuée par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) dans sept pays développés d’Europe occidentale montrât que partout, pour la même durée de 
travail, les gains des salariés agricoles étaient inférieurs à ceux des ouvriers de l’industrie de même 
qualification.” E continua : « Cette disparité entre revenus agricoles et revenus non salariés est plus 
criante encore dans les pays en voie de développement. Les salariés y sont peu nombreux et se 
rencontrent surtout dans les plantations et les grands domaines, cependant que la grande masse de la 
paysannerie est constituée par des agriculteurs indépendants aux statuts juridiques divers.»  
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estas bases ancestrais e a potenciar conflitos entre o tradicional e o 
moderno1482.         
A relação do homem com a terra torna-se cada vez mais menos pacífica. 
Não está em causa propriamente trabalhar a terra, para produzir o sustento, 
o ganha-pão. Está em causa algumas práticas ancestrais, com reflexos 
negativos no tecido social e económico. Parece paradoxal que a relação 
(quase) umbilical com a terra tenha efeitos perniciosos na economia. Mas é 
verdade. 
A propriedade sobre a terra, tradicionalmente, passa-se de geração à 
geração1483. Outrossim, a relação que o homem guineense estabelece com 
ela começa em tenra idade, em criança1484. No quotidiano do comum do 
guineense, que vive num país rural, o campo, encontram-se crianças a 
(ajudar a) trabalhar a terra, apesar de não estão preparadas física e 
mentalmente para participar em actividades que requerem certas destrezas e 
aptidões que não possuem. 
A sociedade (tradicional) guineense corre sérios riscos ao desproteger as 
crianças. Elas são, por vezes, o único ganha-pão da família ou a força 
motriz para a ajudar no trabalho1485 do cultivo do campo. Através desta 

                                                 
1482 Assim, por exemplo, os conflitos sobre a propriedade de terra, um problema comum a África. Estes 
conflitos são dirimidos à luz do direito moderno, positivado, muitas das vezes, sem um mínimo de 
conexão com a tradição secular dos povos africanos. De modo particular, JENNIFER A. WIDNER, 
Construire l’Etat de droit, passim, estuda os casos de alguns países africanos. 
1483 Esta é uma convicção generalizada na sociedade tradicional, não obstante a sua ameaça, no presente, 
por razões meramente economicistas. Afiança JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas 
e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, p 92 que na “generalidade acredita-se 
que a terra pertence aos antepassados e que por consequência não é alienável, pois que o seu depositário é 
a colectividade ou grupo. O chefe das terras, que é normalmente o chefe da tabanca, é encarregado de 
zelar pelo património comum.”  
Também ROBERT SAVY, La sécurité sociale en agriculture, p 12: “En Afrique, où la terre n’est pas 
susceptible d’appropriation individuelle, l’organisation sociale est plus complexe encore : les pouvoirs 
dans la mise en valeur du sol se partagent entre le chef de la communauté, le chef de famille, les chefs de 
ménage, et leur équilibre se transforme au fur et à mesure que ces sociétés traditionnelles s’ouvrent sur 
une économie monétaire.”  
1484 Não a particularidade da vida do campo das nossas famílias tradicionais e a experiência intensa e 
permanente com a terra sugeria tal facto a vida económica dos utopianos descritos por THOMAS MORE, 
Utopia, p 61 e ss. Este povo de tradição agrícola mantém uma relação permanente com a terra. Descrevia 
o autor: “Todos os utopianos, homens e mulheres, sem excepção, trabalham na agricultura, e nenhumm 
deles tem falta de experiência nesse trabalho. Eles são treinados nisso desde a infância, uma parte pelo 
ensino na escola e outra pela prática. As crianças que frequentam a escola são frequentemente levadas 
para os campos vizinhos, como que para brincarem, onde não só observam o trabalho de homens e 
mulheres, como também elas próprias se exercitam trabalhando.”  
1485 A legislação laboral nacional admite o trabalho de menor, desde que atinja a idade mínima de 14 
anos. Cfr. artigo 146.º LGT. Contudo a situação que se perfilha neste caso em concreto não se enquadra 
nesta disposição, porquanto não se trata da relação laboral, mas de uma situação real presente na grande 
maioria da família guineense, longe do mercado. A nível convencional estabeleceu-se uma 
discricionariedade limitada dos Estados (artigos 1.º e 2.º, n.º 3) na especificação da idade mínima de 
admissão a qualquer actividade não “(…) inferior a idade em que cessa a escolaridade obrigatória, nem 
em todo o caso inferior a 15 anos.” Estas disposições constam da Convenção n.º 138 da OIT concernente 
à idade mínima de admissão ao emprego, ratificada pela Resolução da ANP n.º 9/2006, de 27 de 
Dezembro, publicada em Suplemento ao BO n.º 52, da mesma data.  
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actividade, não raras vezes, elas suportam riscos sociais que podem ter 
consequências graves e irreversíveis para a sua saúde física e mental.  
Por outro lado, prematuramente, elas são afastadas da escola e da 
aprendizagem (formal), retirando-lhes o privilégio de instrução, de obter 
graus de ensino e níveis de formação que lhes introduz no mercado de 
trabalho formal. Estas e outras situações configuram uma forma de negar a 
cidadania e os direitos conexos as crianças. 
Diferentes destas ocupações das crianças nas actividades da mesma 
natureza, para as quais não são aptas física e mentalmente, existem 
aqueloutras em que ajudam os pais nas tarefas de lidar com a terra, sem 
prejuízo da falta de amadurecimento físico e mental. Aliás, em todas as 
paragens, independentemente das latitudes, as crianças ajudam nas tarefas 
domésticas, desde que não incompatíveis com o esforço físico que 
despendem, ou não lhes retira a possibilidade e a oportunidade de 
progredirem como homens. 
 
Independentemente da bondade das nossas ideias ou acções, facto é que 
trabalhar a terra é uma actividade predominante na Guiné-Bissau. A terra é 
a principal – se não mesmo, na maior parte dos casos, a única – fonte de 
criação de riqueza e de subsistência. A actividade com ela conexa envolve 
riscos sociais não cobertos pelo sistema público de protecção social.  
A visão clássica da Segurança Social dependente do rendimento em 
pecunia1486 não se adequa à realidade de um país, cuja economia é 
fracamente monetarizada. Renova-se a preocupação da protecção da 
camada camponesa contra os riscos sociais da sua própria actividade de 
sustento pessoal e familiar, sabendo que ela trabalha a terra no intuito de 
garantir a própria sobrevivência e desta forma assegura a sua segurança 
económica e segurança social? Ou ainda, nas actuais condições do 
desenvolvimento do país carente económica e financeiramente? 
 
Sem embargo da indesmentível realidade da família una e coesa, as 
preocupações ligadas com a solidariedade e responsabilidade no seu seio 
são cada vez mais crescentes. O desvirtuamento dos valores tradicionais 
está a conduzir a comportamentos nunca antes vistos na sociedade 
guineense: as famílias mono-parentais, sobretudo constituídas por mães 
solteiras e filhos, um factor de exclusão social1487. Este facto acresce-se a 
grande tendência matriarcal na sociedade guineense. A mulher está em 
todos os afazeres domésticos e na produção. Cuida dos filhos desde o 
nascimento até à morte. Ela é uma protectora por excelência. Mas ela é 
                                                 
1486 Vide sobre o assunto ILÍDIO DAS NEVES, Direito da Segurança Social, pp 354-355.  
Esta circunstância deve-se à caracterização da contribuição para a Segurança Social como sendo 
expressão de uma patrimonialidade ou fixação de um quantum certo e determinado, com base em cálculos 
administrativos, inapropriado para uma economia de mera subsistência.  
1487 Conforme MARTINE XIBERRAS, As teorias de exclusão, p 31. 
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incapaz de tudo fazer na sua vida privada, sem apoio do marido ou 
companheiro, com ou sem intervenção do Estado.  
A mulher guineense – como todas as mulheres, sobretudo nos países menos 
desenvolvidos – é a prova cabal de uma relação maternal sem igual. Com 
os seus esforços físicos contribui para a elevação e dignificação da 
sociedade guineense. Ela trabalha a terra, faz pequenas vendas dos mais 
variados produtos e bens. Nesta sua contribuição está sozinha, sem 
qualquer protecção social. Ela carece de um mínimo necessário à educação 
e formação dos seus filhos. Quem lhe assegura apoio nessa sua árdua 
tarefa? Quem lhe assegura um mínimo de meios financeiros? Quem lhe 
garante cuidados médicos quando precisa para si e os seus? Podíamos 
enumerar um sem número de situações do quotidiano do guineense – 
particularmente das mulheres – que carecem de solidariedade das entidades 
públicas.  
Por vezes, aliás na maioria das vezes, a solução para estes males sociais é 
assustadora, nas suas consequências. Os filhos carregam sobre os seus 
ombros a tamanha responsabilidade de ajudar a família a conseguir o seu 
ganha-pão, como se acaba de dizer supra. Em resultado perde-se pessoal e 
socialmente. O abandono precoce dos meios escolares e os insucessos 
escolares; a exclusão de uma falange mais vulnerável da sociedade dos 
frutos da modernidade; o estigma social; a falta de técnicos qualificados; o 
atraso no desenvolvimento e crescimento económicos; etc.    
 
Para dar respostas aos inúmeros problemas sociais, presentemente, 
desenvolvem-se formas de solidariedade de grupos populacionais que se 
multiplicam em diferentes sectores de actividade ou a nível das 
organizações ou associações locais no domínio da cobertura de encargos 
com a saúde. Estas respostas são incentivadas, como acontece na parte 
Norte do país, com a Convenção da Mutualidade de Saúde «Uguenanon 
nigueneni» de Varela e a Região Sanitária de São Domingos1488, e na 
UEMOA, através de realizações de acções de sensibilização e de formação 
dos agentes de base.  

                                                 
1488 Assinada no dia 27 de Maio de 2005, tendo “como objectivo estabelecer as relações de parceria entre 
os centros de saúde de Varela, de Susana e o hospital de São Domingos dum lado e a Mutualidade de 
saúde «UGUENANON NINGUENENI» (Artigo 1.º), sendo as áreas cobertas consultas gerais, consultas 
pré-natal e pós-natal, evacuações de doentes, prevenção sanitária e medicamentos.  
Na origem da sua criação estão a OIT e a Acção para o Desenvolvimento, AD, uma ONG nacional, que 
procuram, através de organização local, mitigar a cobertura das eventualidades de saúde da população 
dessa zona. Para além deste aspecto, aponta-se um outro relativo à sensibilização e formação no domínio 
da prevenção das doenças.  
Sem embargo dos esforços, não parecem satisfatórias as acções dessa organização, na medida em que 
existem limitações de várias ordens: financeira (para a subscrição de seguro comunitário ou micro-
seguro), gestão do pessoal, fraca disseminação das suas actividades no seio da comunidade local e o 
espírito assistencialista desta mesma. 
Sobre estes aspectos vide BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de 
fragilidade estatal e de transição social, p 67, Caixa 6: Mutualidade de Saúde de Varela.  
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Elas deram origem aos sistemas de micro-saúde, caracterizados pela 
solidariedade, participação na definição e no financiamento, por via da 
quotização, e da maior aproximação dos utentes à estrutura de saúde, e são 
concebidos como formas de integração da população não coberta pelo 
sistema público de protecção social, no domínio da saúde.  
Estas iniciativas inserem-se, de alguma forma, na linha do Iniciativa de 
Bamako sobre recuperação de custos de saúde. Na sua base está a 
obrigatoriedade das populações participarem, financeiramente, na 
cobertura dos seus próprios encargos com a saúde. É um fenómeno da 
responsabilidade individual que roça a desresponsabilidade colectiva na 
cobertura de riscos sociais. 
A Iniciativa de Bamako1489 marca o dealbar de um retrocesso nas políticas 
públicas de muitos Estados africanos em matéria da cobertura populacional 
dos cuidados de saúde. Em 1987, na cidade capital de Mali – donde vem o 
nome da mesma Iniciativa –, sob patrocínio da UNICEF e da OMS, 
reuniram-se as autoridades nacionais (Ministros da saúde) de vários países 
africanos, entre os quais os que constituem a UEMOA, tendo como pando 
de fundo duas matérias: a organização e o financiamento dos sistemas de 
saúde. Dessa reunião foram institucionalizados dois princípios, a saber: o 
princípio da participação das populações na administração dos serviços de 
saúde e o princípio da recuperação dos custos da saúde1490. 
Pelo primeiro princípio as populações são chamadas a ser actores activos 
da administração e gestão da saúde, desenvolvendo as suas próprias 
iniciativas neste domínio. Era o início da democratização da administração 
da saúde pelas populações locais, contando aparentemente com a 
intervenção do Estado. Equivale isso dizer a devolução da administração 
aos próprios interessados, o que não se confunde com a privatização da 
saúde1491, sem embargo de denunciar a ausência da solidariedade pública. 
Enquanto pelo segundo princípio resulta, desde logo, a não gratuitidade dos 
                                                 
1489 Ela está baseada em oito princípios, a saber: 

1. melhoria dos cuidados de saúde primários e estar à disposição dos utentes; 
2. descentralização da administração dos cuidados de saúde primários; 
3. administração das taxas pagas pelos utentes ao nível comunitário; 
4. assegurar a cobrança de taxas em todos os níveis (hospitais, clínicas, centros de saúde) pelos 

serviços de saúde; 
5. compromisso governamental de manter (e expandir) os serviços de cuidados primários de saúde; 
6. política nacional de medicamentos essenciais como complemento do trabalho de cuidados 

primários de saúde, 
7. assegurar acesso dos mais pobres aos serviços de cuidados de saúde primários; 
8. clareza e monitorização dos objectivos dos serviços de saúde da área curativa.   

1490 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, p 4. 
1491 A globalização neo-liberal conduziu a privatização do sistema de saúde e da segurança social [uma 
solução seguida na UEMOA com a aprovação do Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA] 
em detrimento de uma globalização de massa, assente na defesa dos mais desfavorecidos que se 
amontoam à espera de favores...  
Para ANTÓNIO BARRETO “Cidadania e novos poderes numa sociedade global”, in Cidadania e novos 
poderes numa sociedade global, p 11, a “globalização se pode transformar numa ideologia impositiva de 
interesses de países ou de Estados”. 
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cuidados de saúde e, consequentemente, a cobertura pelas populações de 
uma parte de despesas – por via da tarificação – com a consulta, os 
cuidados de enfermagem, a hospitalização, o parto, e igualmente o 
pagamento (quase) total dos medicamentos1492.  
Se é certo que a Iniciativa de Bamako está associada a vantagem da 
participação das populações na administração dos seus cuidados de saúde, 
não menos verdade é o efeito colateral dessa política sobre as mesmas: a 
recusa de um direito àquele que não pode financiar os seus encargos, com 
consequências graves da sua exclusão, para além de ser sensível a 
especulações privadas.  
A política de recuperação de custos ou seja de imposição de 
comparticipação de financiamento ocorre, infelizmente, numa sociedade e 
economia em que os indivíduos sobrevivem, diariamente, com muita pouca 
disponibilidade e onde, infelizmente, são obrigados a optarem entre dois ou 
mais males: a ignorância, a doença, … ou o pagamento de contribuição1493. 
Nesta base, mal se compreende que, as populações, relegadas a uma vida 
de mera subsistência, são obrigadas, contraditoriamente1494, a suportarem 
parte de encargos com a sua saúde, tão necessária à produção familiar e à 
produção nacional.   
 
O princípio da universalidade e igualdade de direitos, como se viu, tem um 
cunho incluídor, contrariamente a exclusão de muitos cidadãos do núcleo 
de beneficiários das prestações sociais de protecção social pública. Ele 
requer um esforço financeiro nacional, porquanto a solidariedade pública, 
deverá sobrepor-se às capacidades financeiras individuais no concernente 
ao financiamento do sistema. As limitações de ordem individual e colectiva 
são desproporcionais às avultadas necessidades sociais.  
Num cenário de sistema de protecção social público excluídor, que 
desconsidera a capacidade de produção de rendimentos de uma classe 
produtiva, a sua limitação poderia ser minimizada com o concurso dos 
micro-seguros (sem embargo da eleição do imposto como um dos meios de 
financiamento, com as correspondentes definições da técnica fiscal).    
 
Na sua essência, os micro-seguros traduzem uma contribuição paga pelo 
chefe de família (homem/mulher), para assegurar a cobertura de algumas 
eventualidades sociais ligadas a si e aos seus. A sua efectivação tanto pode 
ser pecuniária como em espécie. Esta última possibilidade colide com o 

                                                 
1492 ALY CISSÉ, Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da UEMOA, pp 4-5. 
1493 JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, p 57, refere a esse mal hodierno. 
1494 Um exemplo disso está na necessidade de se combater um dos grandes males que tem vindo a minar a 
mão-de-obra na costa ocidental africana. Alguns Estados da CEDEAO são afectados com a epidemia da 
meningite, que atinge a faixa etária dos 5-35 anos de idade. A política de recuperação de custos, conforme 
a Iniciativa de Bamako, impõe a uma população carente de recursos financeiros (vive com menos de um 
dólar por dia) a suportar os custos de uma vacina estimada em cerca de um dólar.   
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princípio da contribuição pecuniária, que se retira da expressão do 
quantitativo da contribuição com base no vencimento-base do trabalhador, 
como se sabe pago em moeda. 
Ora, considerando a estrutura parcialmente monetarizada da nossa 
economia fica prejudicada a contribuição financeira para o sistema público 
de protecção social por parte dos sujeitos económicos que integram a 
economia familiar. Nesta lógica parece que tem cabimento a ideia do 
pagamento em espécie, quando se trata destes potenciais contribuintes para 
o sistema de previdência social, mormente no domínio da cobertura dos 
riscos sociais que se prendem com os acidentes de trabalho e doenças 
profissionais. 
A cobertura destes riscos torna-se uma questão deveras importante. Note-se 
que algumas actividades, principalmente as de campo, tornam os 
indivíduos mais vulneráveis a certas situações, mormente exposição a 
radiações solares, manuseamento de produtos tóxicos ou inflamáveis e 
objectos cortantes, como enxadas, catanas, picadeiras, ataques de animais 
ferozes, picadas de cobras, etc, ou a doenças do foro respiratório, 
motivadas pela inalação de produtos tóxicos, exposição ao ar 
contaminado,... 
A cobertura dos encargos resultantes destas situações ou doenças conexas 
com estas actividades profissionais pode ser desproporcional aos meios 
financeiros derivados dos micro-seguros, enquanto sistema de 
financiamento adequado à economia não formal ou informal.  
Por isso mesmo se justifica a institucionalização de formas alternativas de 
financiamento clássico, através de contribuições em espécie, uma forma de 
extensão ou democratização da cobertura de riscos sociais, a todas as 
camadas populacionais.  
 
Certamente que, em tudo isso, os micro-seguros, porventura, gozam de um 
importante papel na resolução de alguns dos problemas que afecta a 
agricultura de subsistência, própria do mundo subdesenvolvido. Na 
verdade, os parcos recursos humanos e económicos podem ser 
racionalizados por intermédio de cooperativas de agricultores, 
representados pelos chefes de famílias, sem prejuízo de igual estatuto de 
membro conferido aos seus familiares. Uma solução ao encontro do direito 
consuetudinário que advoga a propriedade e utilização colectiva da terra e, 
igualmente, adequada à modernização das estruturas sociais e económicas 
tradicionais1495.    

                                                 
1495 Em certo sentido HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, p 77. 
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O esboço da reforma agrária1496 e o desenvolvimento das cooperativas no 
sector agrícola e em outros sectores relevavam, ainda, da organização e do 
funcionamento da economia, logo na post independência. As estratégias de 
desenvolvimento adoptadas em 1997, na Carta Política de 
Desenvolvimento Agrário, fornecem as algumas indicações quanto á opção 
por um modelo de desenvolvimento de base territorial que aproveita as 
vantagens comparativas – diferentes das vantagens competitivas – dos 
sectores afins da actividade agrícola (um modelo inter-sectorial) na 
perspectiva de obter ganhos de eficiência. Mas isso tem como pressuposto 
fundamental o desenvolvimento do sector agrícola – melhorando o aspecto 
fundiário, concentrando a produção e a oferta e distribuindo aos grossistas 
nacionais e regionais, o que conduzirá inexoravelmente a política de 
transportes e comercialização e a formas associativas e contratualização de 
serviços – e, a partir do seu potencial produtivo, expandir a capacidade de 
produção em direcção aos outros sectores, e, desde logo, torna-se 
indispensável a retenção dos ganhos realizados naquele sector.  
A política de desenvolvimento da agricultura deve concentrar-se em 
sectores de elevado potencial produtivo como por exemplo o agro-silvo-
pastoris. Ao mesmo tempo deverá definir o regime de utilização dos solos e 
a sua constante renovação, a regulamentação do acesso ao mercado 
fundiário e o estabelecimento de padrões de infra-estruturas e 
equipamentos que podem ser utilizados nesses sectores de actividade 
económica. 
Uma definição indicativa dos sistemas de culturas e dos objectivos de 
produtividade devem acompanhar uma política de concentração da 
produção agrícola em zonas homogéneas. Como se sabe, até á presente 
data, a nossa agricultura tem sido de muito baixo custo, empregando mais 
capital humano do que capital financeiro. Logo, põe-se o problema de 
poupança de uma eventual mais-valia que poderá ser convertida em 
investimento agro-industrial, através de localização de infra-estruturas e de 
equipamentos de primeira transformação junto das produções agrícolas1497.  
                                                 
1496 Os objectivos prioritários da CPDA são “assegurar a satisfação das necessidades essenciais das 
populações, restabelecer uma melhor redistribuição dos rendimentos e lutar contra a pobreza” e “utilizar 
de maneira racional os recursos agro-silvo-pastoris”, conforme o Preâmbulo que, igualmente, assegura 
que a “definição e a realização de uma política de desenvolvimento agrário são consideradas como uma 
prioridade do Governo.” 
A Carta está baseada numa filosofia de integração multi-sectorial, no sentido de uma articulação dos 
subsectores da agricultura, da pecuária e da floresta, com outros sectores da economia, a saber, 
nomeadamente: as pescas, as obras públicas, os recursos naturais, o ambiente, a educação, a promoção 
feminina e o comércio.  
1497 Neste sentido vide ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e Desenvolvimento rural, p 20. O autor vai 
mais longe: “A localização de infra-estruturas ou equipamentos de recolha e primeira transformação 
facilita a implantação da indústria alimentar junto da produção e induz, igualmente, o aparecimento de 
serviços de apoio ao longo de toda a fileira agro-alimentar.”  
HENRIQUE DE BARROS, Os grandes sistemas de organização da economia agrícola, pp 1-2, define a 
agricultura, na linha de René Dumont, em termos de um processo “continuo” ou “sincopado” de 
artificialização do meio natural” a partir de três funções: satisfação das necessidades básica, auto-
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Em resumo, esta forma de organização económica permite a manutenção 
dos laços tradicionais, a paz social e capacidade de adaptação ás mudanças. 
Esta capacidade é facilmente assimilada num ambiente em que todos os 
indivíduos e suas famílias são incorporados num processo de transformação 
económica e social, capaz de revolucionar a sociedade tradicional que terá 
acesso, por esta via, ao crédito, ao transporte e à comercialização dos seus 
produtos. Este último aspecto é importante na medida em que poderá 
impulsionar o comércio com o exterior. 
 
As mandjuandadis e abòtas têm características próximas de micro-seguros 
em virtude da solidariedade, voluntariedade e espírito de inter-ajuda que 
une os seus membros na procura de uma maior protecção social. Pela sua 
preponderância financeira – rectius sensu realização de aforros individuais 
– estes identificam-se mais com a abòta, um sistema comum entre os 
guineenses. Bem se pode dizer que este sistema de poupanças individuais 
tem no seu âmago a procura de, com poucos recursos, eliminar os riscos 
contingenciais da vida. Remete-se para o desenvolvimento sobre esta 
matéria.    
 
Por fim, no âmbito da UEMOA o Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA regulamenta as mutualidades sociais no seu seio. E 
estas podem adoptar a forma de mútuas sociais, uniões e federações, 
conforme o artigo 2.º, na perspectiva de partilha de risques e prévoyance. 
Elas têm por objecto principal, de acordo com o artigo 13.º, idem, a 
prevenção dos riscos sociais e a reparação das suas consequências. 
Acessoriamente podem exercer qualquer actividade que visa a melhoria das 
condições de vida e desenvolvimento dos seus membros, nomeadamente 
através da criação de estabelecimentos ou serviços de carácter sanitário, 
médico-social e cultural e prática de actividades económicas no intuito de 
melhorar as prestações de serviços aos seus membros.       
As mutualidades sociais são de livre constituição e não carecem de 
autorização prévia, como dispõe o artigo 15.º, idem, bastando a 
formalidade da assembleia geral constitutiva e aprovação dos estatutos 
(como mandam os artigos 18.º e 19.º do mesmo diploma). Mas, no entanto, 
para seu funcionamento carecem, previamente, da aprovação1498 emitida 

                                                                                                                                               
consumo, consumo das populações e criação de excedentes transformáveis em investimento no sector 
agrícola e nos outros sectores. Todos estes aspectos, principalmente este último, vão ao encontro da nossa 
perspectiva de encarar o desenvolvimento económico e social nacional. 
1498 Na formulação legal “Agreement” como dispõe o artigo 22.º do Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA: “Aucune mutuelle sociale, union de mutuelles sociales ou fédérations ne peut 
fonctionner avant d’avoir été préalablement agrée par le Ministre en charge de la mutualité sociale. 
L’agrément est subordonné à la production d’une étude de faisabilité permettant d’apprécier la pertinence, 
la cohérence, la viabilité et la pérennité des mutuelles sociales à agréer. 
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pelo Ministro que tutela a área social e do registo1499, para efeitos de 
concessão de personalidade jurídica.               
A natureza jurídica destes organismos, segundo o artigo 4.º do mesmo 
Regulamento, está fundada na personalidade moral de direito privado, sem 
fim lucrativo, cujos recursos provêm, essencialmente, da contribuição dos 
seus membros. As mutualidades sociais são constituídas com base nos 
princípios “de transparence, de responsabilité sociale, de démocratie, 
d’égalité, d’équité et de solidarité”, como estatui o artigo 11.º, idem. 
Em virtude da particularidade que apresenta, as mutualidades sociais 
podem ser de duas categorias: sob forma de agrupamentos informais ou 
estruturas dotadas de personalidade moral, compreendendo as uniões e as 
federações (artigo 65º), estas obedecem sempre o requisito da 
personalidade jurídica, numa interpretação do artigo 7.º, idem. A opção por 
uma ou outra forma depende da liberdade das estruturas iniciais (artigo 8.º).     
Os princípios mutualistas previstos no artigo 12.º do Regulamento 
(Comunitário) referenciam os valores que caracterizam e identificam as 
mutualidades sociais, a saber: a adesão voluntária e não discriminação, fim 
não lucrativo, funcionamento democrático e participativo, engajamento 
solidário, autonomia e independência, gratuitidade do exercício de funções 
pelos membros e lealdade ou participação responsável.  
Por fim, a obrigatoriedade da institucionalização de um Fundo Nacional de 
Garantia em cada um dos Estados membros da UEMOA [artigo 63.º do 
Regulamento (Comunitário)], com o objectivo garantir os direitos dos 
membros das mutualidades. E, em consequência, igualmente, a 
obrigatoriedade das mesmas aderirem a tal Fundo. 
 
Subsecção III. os resseguros  
 
A importância dos seguros nas sociedades modernas é tão evidente que não 
pode ser ignorada: a eliminação de riscos sociais. Eles são concebidos 
como uma técnica adequada a supressão do acaso na vida social. Esta 
técnica é proporcional a estrutura financeira de cada sociedade em geral e 
da empresa ou organização social ou sócio-profissional em particular.       
Os riscos sociais que ocorrem na actividade laboral, por vezes, são 
incompatíveis com a capacidade económica e financeira, quer dos 

                                                                                                                                               
L’agrément prend effet à compter de l’inscription de la mutuelle sociale, de l’union de mutuelles sociales 
ou de la fédération au registre national d’immatriculation des mutuelles sociales. L’agrément leu confère 
la personnalité juridique ainsi que la qualité de mutuelles sociales.” 
1499 Para o efeito, em cada Estado membro da UEMOA, deverá ser criada “un organe administratif de la 
mutualité sociale ainsi qu’un registre national d’immatriculation des mutuelles sociales. 
L’organe administratif de la mutualité sociale est un établissement public ou une entité de droit public 
dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. 
L’organe administratif de la mutualité sociale relève du Ministre en charge de la mutualité sociale et est 
chargé de l’instruction des dossiers d’agrément.”  
Vide artigo 23. º do Regulamento (Comunitário) n.º 07/2009/CM/UEMOA. 
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trabalhadores e empregadores, quer ainda das entidades seguradoras que 
exercem actividade na área de protecção social pública, para assegurarem, 
por via de transferência ex lege, a sua cobertura. 
A diversidade de riscos sociais a que se sujeitam os indivíduos 
isoladamente ou em sociedade, no quotidiano, requer estruturas financeiras 
adequadas por parte de todos em conjunto. Assim, a cobertura de alguns 
desses riscos exige elevada capacidade financeira (exemplos as 
necessidades de utilização dos transportes aéreos, terrestres, marítimos; 
incêndios domésticos ou industriais; seguros de vida;…). Do mesmo modo 
que a interdependência dos riscos, como aqueles que podem resultar de 
catástrofes naturais (terramotos; tempestades; ciclones; inundações;…), 
políticos (confisco, por exemplo), militares (guerras) e novos risco com 
potencialidades inimagináveis (riscos atómicos; espaciais, próprios da 
exploração de naves espaciais) e poluição1500.    
Todos estes factos podem gerar consequências, quer do lado dos 
assegurados (maxime, uma não cobertura ou deficiente cobertura desses 
mesmos riscos, provocando, na esfera jurídica dos indivíduos, a situação de 
ausência ou insuficiência de protecção social, quer do lado das 
seguradoras, que podem, inclusive, recusar assegurar a cobertura dos riscos 
naquelas situações que, por exemplo, requer um maior volume financeiro.  
Nessa ordem de ideias poder-se-à estar perante um dilema: riscos sociais 
que requerem cobertura da sociedade e encargos financeiros não 
compagináveis com a sua estrutura financeira. E isso dá origem a um 
mecanismo técnico-financeiro de repartição de riscos: os co-seguros e os 
resseguros1501. As limitações reais da sociedade e da economia são 
mitigadas com o recurso a resseguros que, mais do que uma técnica 
financeira, se afigura uma forma de solidariedade e de confiança que se 
generaliza nas modernas sociedades1502. Nisso reside a justificação e 
necessidade de um segundo seguro, o que equivale dizer um segundo 
contrato de seguro1503.  
 
No plano histórico, essa perspectiva de um novo seguro tem o seu 
aparecimento embrionário ainda no século XII, ano de 1370, mas com 

                                                 
1500 Vide ROGER NANGA BIOUELE, Cours de réassurance, CICA-RE, Lomé, s/data, p 1. 
1501 Neste sentido ROGER NANGA BIOUELE, Cours de réassurance, p 2. 
J. C. MOUTINHO DE ALMEIDA, O contrato de seguro no direito português e comparado, Edição 
patrocinada pelo Grémio dos Seguradores, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1971, pp 405-406, vai 
também na mesma linha. 
Esta técnica tem várias vantagens, contando-se de entre elas, a facilidade de evitar uma multiplicidade de 
seguros e de reforçar a capacidade de solvência do segurador.   
1502 Na mesma linha escreve ROGER NANGA BIOUELE, Cours de réassurance, Introduction, p 2, “La 
réassurance est devenue, à force d’innovations et d’adaptations au fil dés décennies, une chaîne 
universelle de solidarité et de confiance, non seulement technique et financière, mais aussi et surtout 
humaine et généralement amicale.”  
1503 Neste sentido as doutrinas portuguesa e estrangeiras. Vide JOSÉ VASQUES, Contrato de seguro, p 
95, bem como autores e obras citados. 
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laivos especulativos1504. Entretanto, o seu amadurecimento deu-se somente 
no século XIX, por influência do Direito Comercial Português. Com efeito, 
a ordem jurídico-comercial, o Código Comercial de 1888, previa, no seu 
artigo 430.º, que “O segurador pode ressegurar por outrem o objecto que se 
segurou, e o segurado pode segurar por outrem o seu prémio do seguro.”  
 
Do ponto de vista legal, entre nós, não há nenhuma conceitualização de 
resseguros. Contudo, é possível procurar o seu recorte, recorrendo aos 
elementos em que se traduz, na realidade. O conteúdo das relações jurídicas 
entre os segurados e as seguradoras podem transportar realidades que 
evidenciam um novo seguro, a partir de um anterior, como indica o artigo 
2.º, n.º 3, do Decreto n.º 5/1997: “Nos contratos de resseguros que tenham 
de ser efectuados com companhias estrangeiras, será concedida autorização 
de transferências das divisas necessárias, quer para pagamento dos prémios 
de resseguro cedido, quer para pagamento dos sinistros de resseguro 
aceite.” 
Neste normativo são contempladas as situações de resseguros de riscos por 
contrato ou contratos individualizados (os denominados resseguros 
determinado, especial ou facultativo, normalmente utilizado devido à 
gravidade dos riscos segurados ou quando estes não integram os planos de 
negócios da entidade gestora ou ainda por saturação do tratado1505), 
facultativos ou obrigatórios para as partes: ressegurador e ressegurado, sem 
prejuízo de estipulação da facultatividade ou obrigatoriedade apenas para 
uma delas quanto à inclusão de todos ou parte de contratos que integram a 
carteira negocial da entidade resseguradora. 
No entender de A. FONSECA E SILVA1506 resseguro equivale a “qualquer 
seguro que se torna a fazer como quando um primeiro segurador faz 

                                                 
1504 O espírito individualista que a preside estaria na origem de especulação sobre as diferenças de 
prémios e a sua consequente proibição na Inglaterra, no século XVIII, ano de 1746. Vide J. C. 
MOUTINHO DE ALMEIDA, O contrato de seguro no direito português e comparado, p 407. 
1505 Trata-se da forma mais generalizada de resseguro, através do qual pode verificar-se uma das 
situações: a inclusão de todos os contratos de seguros ou apenas daqueles que apresentam determinadas 
características ou condições. Ainda pode ser total ou parcial, seguindo um dos critérios de repartição: de 
quantias seguras (resseguro por fraccionamento do risco) ou de consequência do sinistro (resseguro por 
fraccionamento do dano).  
A primeira das formas, a repartição de quantias seguras respeita a seguintes processos de resseguro: 
- por quota (“réassurance de quote-part; traités de participation; quota share”), confere engajamento ou 
responsabilidade apenas da fracção da quantia segura, que pode ser limitada por um máximo; 
- por excedente (terminologicamente denominado por “réassurance d’excédant; traité d’excédante, 
excess or surplus treaties”), como indica a designação, limita-se ao excedente em montante dos seguros 
do ressegurador; 
- misto (conhecido pela expressão francesa “excess quota share treaties”) ou combinação dos dois 
anteriores: fracção da quantia segura e parte ou quota do excedente.   
Vide por todos J. C. MOUTINHO DE ALMEIDA, O contrato de seguro no direito português e 
comparado, pp 407-409. 
1506 “Resseguro”, p 311. 
O resseguro, não obstante a não precisão do seu aparecimento – embora haja conhecimento da sua prática 
na antiguidade, não em moldes conhecidos a partir do século XII – contudo, pensa-se que é 
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segurar o seu risco por outro segurador.” ROGER NANGA BIOUELE1507 
define-o como “l’opération par laquelle l’Assurance, seul responsable vis-
à-vis de ses assurés, se garantit à son tour d’auprès d’un ou plusieurs 
réassureurs pour une partie plus ou moins importante de ses risques.” 
(Sublinhado no original). E acrescenta “Elle permet la réparation verticale 
des risques, sans modifier les liens existant entre l’Assureur et l’Assuré.”   
O resseguro corresponde, assim, a uma técnica de distribuição da cobertura 
do risco entre as seguradoras, permitindo, desta forma, uma diminuição do 
encargo por parte delas. Nestes termos ele configura uma situação de 
pluralidade de sujeitos1508, as seguradoras, para garantir a cobertura de risco 
individual ou de grupo. 
 
Ainda no domínio de direito comparado, a actividade resseguradora ocorre 
no domínio dos seguros e é praticada pelas empresas de seguros ou 
empresas de resseguros. Os seus regimes jurídicos encontram-se regulados 
pelo Decreto-Lei n.º 94-B/1998, no caso português. A nível do direito 
comunitário europeu existem diferentes desenvolvimentos sobre as duas 
matérias1509.  
 
No plano da natureza jurídica do resseguro a doutrina não é unânime1510. A 
discussão assenta em torno da ideia de danos ressegurados e não na 
responsabilidade. Mas em termos gerais, o resseguro não deixa de ser um 
seguro, com características especiais, contra os danos que possam ocorrer 
na esfera jurídica de um ou grupo de indivíduos.  
No plano nacional, certamente que a falta de cobertura de riscos, por 
ausência ou insuficiência de protecção, gera preocupações evidentes, entre 
                                                                                                                                               
contemporâneo do próprio seguro marítimo, no século XIV, no norte de Itália, muito conhecido entre os 
mercadores e banqueiros. Depois em Inglaterra, a partir do século XVII. Na origem do seguro (e também 
de resseguro) estão a dimensão dos riscos marítimos, que estavam para além dos meios financeiros dos 
primeiros seguradores. Assim o co-seguro. E, provavelmente, com ele o resseguro. Porém, “o primeiro 
contrato de que há notícia data de 1370 e foi feito por um segurador que, tendo segurado uma viagem de 
Génova a Sluys, ressegurou o troço entre Cádiz e Sluys, que era encarado como o mais arriscado… Estão 
documentados outros exemplos isolados de resseguro marítimo na Europa, mas a prova mais evidente da 
prática desta classe de resseguro, espalhada nos fins do século XVII, está na referência no Guidon de la 
Mer…” (Itálico no original). Cfr. A. FONSECA E SILVA, “Resseguro”, Dicionário de Seguros, 
Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1994, pp 309-311.  
1507 Cours de réassurance, p 2. 
1508 No mesmo sentido PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos seguros, Apontamentos, p 53. 
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Comercial, pp 824-825, que fala na possibilidade 
de “uma repartição vertical de responsabilidades…” 
1509 A proposta de Directiva quanto à harmonização do seguro no espaço da EU não foi adoptada; 
enquanto, no domínio do resseguro, se avançou para a sua harmonização, conforme a Directiva 
64/225/CEE, de 25 de Fevereiro de 1964, publicado no JOCE 56, e 4 de Abril. Vide sobre o assunto, 
entre outros, JOSÉ VASQUES, Direito dos seguros, pp 46-50; PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Direito 
dos seguros, Apontamentos, pp 47-48; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito 
Comercial, pp 736 e ss.  
1510 De entre as principais apontam-se a doutrina do mandato, da fiança, da cessão da posição contratual, 
do negócio associativo, da conta em participação e da natureza seguradora. Vide sobre o assunto J. C. 
MOUTINHO DE ALMEIDA, O contrato de seguro no direito português e comparado, pp 409-411. 
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nós, se se pensar nas diversas eventualidades que podem ocorrer na esfera 
individual ou de grupos. Na verdade o nosso quotidiano está repleto de 
ocorrências de riscos sociais que ultrapassa as capacidades individuais ou 
familiares. Basta pensar naquelas situações de doença que requerem 
intervenção e capacidades médicas somente disponíveis no estrangeiro. 
Entre muitos exemplos do nosso quotidiano comum, figuram os acidentes 
de trabalho ou doenças profissionais que necessitam de recursos e/ou 
cuidados médicos não disponíveis localmente. Ou ainda malformações ou 
doenças congénitas que requerem intervenções médicas especializadas. 
 
A economia informal, sobretudo aquela praticada no seio da família 
tradicional, por outro lado, não está abrangida pelo sistema público de 
protecção social. A reforma de 2007, ao pretender incluir todos os cidadãos 
como beneficiários da protecção social pública, na sua modalidade de 
protecção de cidadania, não pode ser entendida como (tentativa) de 
integração deste sector no mesmo sistema, caso em que os trabalhadores 
nele integrados seriam considerados contribuintes e beneficiários.  
Isto é esta reforma não resolve o problema da integração das relações 
sócio-laborais não formais no sistema de protecção social público. Dito por 
outras palavras, permanece, no plano legal, a exclusão de trabalhadores da 
economia informal, eventualmente por suposta incapacidade dos seus 
agentes contratarem seguros necessários à cobertura dos riscos sociais com 
as suas actividades. Mais do que uma questão fáctica, trata-se de uma 
opção legal.   
 
Em geral abunda a susceptibilidade das actividades económicas aos riscos 
sociais, de que são exemplos as calamidades naturais, as consequências de 
guerras ou sublevações militares e os riscos de incêndios e queimadas 
descontroladas. São evidentes, nestas situações, a necessidade de 
transferência para o mercado da cobertura destas eventualidades. 
Entretanto, não se pode perder de vista que, nos casos de trabalhos 
agrícolas, os seus rendimentos podem ser desproporcionais ao prémio de 
seguro, como se disse supra. Nesses termos o resseguro ou seja a tomada de 
seguros por seguradoras com maior capacidade economia e financeira 
surge como uma técnica adequada a cobertura de eventualidades não 
compreendidas nas limitadas capacidades financeiras. 
Sem recusar essa possibilidade de direito comercial, na prática, esta técnica 
de cobertura de riscos sociais acaba por não ser realizável devido à 
incapacidade financeira das nossas estruturas económicas. E isso afasta “in 
limine” os resseguros da realidade empresarial e comercial nacional, sem 
embargo de recurso ao exterior.    
No geral, a incapacidade do mercado segurador nacional poderá ser 
interpretada, na prática, como recusa de protecção social aos trabalhadores 
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do sector formal ou suas próprias actividades dele integrantes. De facto, o 
disposto no Decreto n.º 5/19971511, no seu artigo 1.º, contempla a 
possibilidade de, ao lado do contrato de seguros, a entidade seguradora 
poder celebrar contrato de resseguros. Esta faculdade legal pode ser 
entendida como um a disponibilização pela ordem jurídica de um 
mecanismo de colmatação da incapacidade financeira das entidades 
seguradas nacionais.   
Contudo, um dos senão do resseguro está na sua susceptibilidade à 
especulação e subida de prémios1512, o que pode constituir efeitos 
contrários aos pretendidos com essa mesma actividade. Ora, esta 
desvantagem é, per si, um dos constrangimentos à cobertura de riscos 
sociais para os trabalhadores, principalmente, pelo menos em matéria de 
resseguro. Isso debilita grandemente a sua utilidade dentro e fora dos 
mecanismos formais de mercado nacional.  
 
O legislador ordinário não se preocupou de traçar as situações em que são 
admitidas e contentou-se apenas com a consagração expressa da 
admissibilidade da prática do resseguro, através da fixação de prémios e 
indemnizações em moeda estrangeira e concessão de autorização para 
efeitos de transferência de divisas1513. Este direito está consagrado no artigo 
2.º, n.º 3 do Decreto n.º 5/1997. Desta lacuna surge a necessidade de se 
procurar perceber qual o regime jurídico aplicável à actividade 
resseguradora, mormente a sua definição (ainda que por via da doutrina) e 
os seus contornos. 
Em termos de regime jurídico o resseguro levanta questões, como as partes 
contratantes, os direitos e as obrigações de cada uma delas, o risco, os tipos 
de resseguros1514, as clausulas, as condições de assunção de risco, o valor 
do prémio (passível de ser estipulado acima ou abaixo do prémio do 
seguro), a lei aplicável, a as penalizações e a jurisdição competente. Todas 
estas questões devem ser apreendidas em referência aos próprios 
seguros1515, sem embargo de destes divergir. Por outro lado, a consequência 
do pragmatismo do legislador ordinário está na não limitação do resseguro, 

                                                 
1511 Aprovado em Conselho de Ministros de 16 de Abril de 1997 e publicado em Suplemento ao BO, n.º 
17, de 23 de Abril.  
1512 A. FONSECA E SILVA, “Resseguro”, p 309. 
1513 Estas previsões legais constam dos artigos 1.º e 2.º, n.º 3, do Decreto n.º 5/1997 e justificavam-se, na 
altura, em virtude da economia nacional não pertencer a uma zona franca e a sua moeda com curso legal 
era o PG. Daí a necessidade desta formulação legal que garantia às seguradoras o cumprimento das suas 
obrigações sempre que expressas em moeda estrangeira.   
1514 Em função da proporção do valor do prémio pago pelo ressegurador, A. FONSECA E SILVA, 
“Resseguro”, p 311, é possível distinguir resseguro proporcional (também designado de quota-share ou 
tratado de excesso, em que o valor é pago em proporção do dano total) e resseguro não proporcional (ou 
“excess of loss”, este valor é maior a partir de um determinado montante, sujeito a um limite superior). 
1515 No dizer de A. FONSECA E SILVA, “Resseguro”, p 311: “Os resseguros são tão lícitos e tão 
justificados como os próprios seguros, contanto que se não ocultem ou dissimulem os verdadeiros 
motivos por que se mandam fazer e que, para que eles sejam em todos os casos firmes e válidos…”. 
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nem quanto ao tempo, nem quanto ao objecto. E isso sugere, em princípio, 
o domínio absoluto da vontade contratual, provavelmente limitada pela 
boa-fé, em todas as matérias não contempladas na lei.  
 
No plano de direito comparado, uma outra acepção de resseguro encontra-
se na sua relação com o plano complementar de reforma, de que o caso 
português é exemplo paradigmático. Os fundos de pensão, enquadrados nos 
planos complementares do regime geral da Segurança Social1516, são 
demonstrativos da realidade resseguradora. Estes fundos constituem uma 
poupança superior ao capital segurado, porquanto garantem um capital 
suplementar, no momento da reforma, acumulado com o rendimento, para 
além da vantagem fiscal (diminuição de imposto) em sede de IRS, e são 
geridos, até a publicação do Decreto-Lei n.º 3966/1986, de 25 de 
Novembro1517, por instituições seguradoras, em virtude da similitude de 
fins entre estes fundos e os seguros de vida1518.  
Em virtude das particularidades da sociedade e da economia portuguesa, 
esta técnica complementar de protecção social, uma alternativa ao esquema 
geral, tem a vantagem de conferir uma maior garantia a situações de riscos 
próprios de reforma, velhice, invalidez e sobrevivência, em virtude da 
rápida degradação do ratio trabalhadores no activo (resultado do aumento 
de desempregados e consequente decréscimo de número de contribuintes) e 
pensionistas, sem contar com os desvios de investimentos para áreas como 
novas tecnologias de informação e comunicação, em detrimento do factor 
trabalho. 
Os Planos de Poupanças/Reformas ou pensões são formas de financiamento 
da protecção social integradas no sistema privado, concentrado no seguro 
individual, por via de fundos de pensão. Estes, para além de ser perversos, 
são propensos à concentração do rendimento. De facto, ao admitir apenas 
os indivíduos capazes de manter uma poupança financeira não presta como 
sistema de acesso universal. Equivale isso a um desfasamento com a nossa 
realidade social, económica e cultural, por contrária à ideia da coesão 
familiar, da igualdade, da solidariedade e da fraternidade que movem os 
guineenses. Pelo menos, na fase actual, não se vislumbra o seu impacte 
entre nós.  
 

                                                 
1516 Sobre o assunto vide a síntese das principais teorias, entre outros, em NAZARÉ DA COSTA 
CABRAL, O financiamento da Segurança Social, pp 104 e ss. Também A. FONSECA E SILVA, 
“Fundos de pensões”, passim. 
1517 Este diploma “veio alargar o campo de iniciativa da criação e gestão de fundos a sociedades 
gestoras”, conforme A. FONSECA E SILVA, “Fundos de pensões”, p 179. Entretanto, viria a ser 
revogado pelo Decreto-Lei n.º 415/1991, sem alterar a sua doutrina de base, mas flexibilizou a aplicação 
dos fundos: de pensões fechados e abertos (p 180). 
1518 A. FONSECA E SILVA, “Fundos de pensões”, p 178. 
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Presentemente, o fenómeno da regionalização económica, pela qual se 
criará o Mercado Comum regional, de que são exemplos a UEMOA e a 
CEDEAO, de um lado; e a experiência de harmonização do direito de 
negócios, como é a OHADA1519, de outro, facilitam a actividade 
resseguradora, sobretudo quando praticada além do espaço físico do Estado 
a que pertence a seguradora, no âmbito do direito de estabelecimento. Esta 
actividade é exercida nas mesmas condições que uma seguradora nacional. 
Do mesmo modo, o ressegurado tem o mesmo direito de se ressegurar em 
qualquer resseguradora no espaço da comunidade.  
 
 
Subsecção IV. As influências das instituições tradicionais: a abòta e a 

mandjuandadi 
 

                                                 
1519 Ao longo deste trabalho registamos com preocupação alguns constrangimentos ao desenvolvimento 
económico e social comum a muitos Estados africanos. As instabilidades de várias ordens e as 
inseguranças jurídica e judiciária. Estas não beneficiam os investimentos privados, antes pelo contrário 
contribuem para um ambiente desfavorável a sua promoção. Este é o entendimento dos promotores da 
OHADA que vêm nela a resolução desses problemas reais da economia, a que se acresce a herança 
colonial que, no plano legislativo, parece imbricar-se na via da especialização em relação ao direito 
aplicado nas colónias. Basta lembrar-se do instituto da extensão do direito colonial aprovado na 
metrópole, através dos decretos de extensão. 
No âmbito da OHADA a preocupação central está na atenuação do passado colonial e da post-
independência, muito marcado por uma tentativa de criação de legislações que melhor adequassem aos 
objectivos políticos, sociais, económicos, culturais (e também religiosos, em alguns casos). Nessa busca 
de um cunho nato no plano legislativo não falta, ironicamente, soluções de decalque.  
A harmonização (mais do que isso a unificação) do direito dos negócios entre os Estados membros é um 
expediente encontrado para responder às exigências de um mundo cada vez mais global. Ela insere-se 
num processo de integração económica como alicerce de desenvolvimento dos Estados africanos.  
A opção privilegiada da economia como motor da integração dos Estados no mercado regional ou 
internacional parece querer traduzir-se num mero reconhecimento da sua virtualidade como factor de 
união e de aproximação dos povos e das sociedades. Ela não pode ser entendida como recusa do direito 
como factor de integração. 
Aliás, o direito serve de iter para a promoção e incentivo da integração económica. A sua influência sobre 
o investimento e criação do mercado mais atractivo e competitivo num espaço integrado. O processo de 
mundialização das economias tornou mais susceptíveis as relações de soberania entre os Estados e os seus 
agentes económicos. Prova disso são as formas privadas de resolução de conflito. A integração jurídica 
afigura-se uma consequência desse processo. Uma forma de prossecução dos objectivos económicos dos 
espaços integrados a nível regional e num plano mais abrangente, a nível do planeta. Vem a propósito a 
nossa co-regência do Módulo V. UEMOA e CEDEAO, no Curso de Pós-Graduação sobre o tema 
Integração Política, Económica e Jurídica regional, organização conjunta da Faculdade de Direito de 
Bissau e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Bissau, 5-9 de Junho de 2010.  
O direito institucional e material das empresas tornam assim um dos alvos de intervenção. O 
neoliberalismo tem advogado uma ténue intervenção do Estado em favor dos agentes económicos. A 
empresa em geral, sobretudo nos países desenvolvidos, torna-se cada vem mais um lugar de disputa entre 
o capital e o trabalho. Nela as lutas pela renovação do direito laboral anda em torno de questões como o 
número de horas de trabalho, a flexibilização, a polivalência, um maior volume de negócios, um menor 
encargo, menos protecção social, etc.   
O seu acrónimo em inglês é OHBLA, Organization for the Harmonization of Business Law in África. 
Encontra-se em BUSINESS LAW IN AFRICA – OHADA AND THE HARMONIZATION PROCESS, 
Second Edition, European Onvestment Bank, GMB Publishing Ltd., United Kingdom, 2007, um conjunto 
de reflexões de Boris Martor, Manette Pilkington, David S. Sellers e Sébastian Thouvenot. 



 718

No plano formal as técnicas de protecção social esgotam-se nas formas 
clássicas constituídas por seguros, micro-seguros e resseguros que, como se 
viu, à parte esforços de natureza doutrinária, dificilmente adequariam à 
realidade de uma sociedade e economia fortemente marcadas por espírito 
solidário e de cooperação dos seus membros. 
No plano conceptual, atendendo a este facto, pode-se enquadrar a abòta e a 
mandjuandadi de entre as organizações sociais – de tipo tradicional – 
situadas no terceiro sector da economia, com objectivos específicos, como 
se verá posteriormente. 
  
A sociedade tradicional viveu sempre num ambiente de estreita interligação 
dos seus membros. Esse é um dos aspectos mais marcantes da 
solidariedade entre os indivíduos ligados quer por laços de 
consanguinidade, quer por laços de vizinhança. As formas sociais da sua 
manifestação radicam-se na própria singeleza dos povos guineenses. As 
culturas rurais e também urbanas são fecundas em manifestações 
corporativistas de indivíduos unidos por ‘interesses’ étnicos, etários, 
profissionais, recreativos, sócio-económicos e financeiros.      
Nesta linha situam-se as instituições tradicionais abòta1520 e 
mandjuandadi1521, muito profusas entre os guineenses, independentemente 

                                                 
1520 Surge de um vocábulo de origem portuguesa afeiçoado à fonética crioula (da Guiné-Bissau), 
conforme ANTÓNIO CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…”, p 393, “abòta”, 
entre outros, tem o significado de “quotização, de cotizar. Ajuntar para formar um bolo comum.”  
Nessa medida ela é uma forma de solidariedade, de pôr em comum as disponibilidades individuais e 
financeiras. Com a mesma significação a expressão crioula “djuntá-mon, junta-mon” equivale ajuntar as 
mãos, conforme o mesmo autor tem “o significado de conjugação de esforços e até de quotização.” (p 
397).  
Igualmente esta última expressa a entreajuda entre os vizinhos, melhor espelhada no auxílio prestado 
(pré-disposição para ajudar o outro) ao vizinho na construção de habitação própria. Esta é uma das 
manifestações da expressão “Si bu na bulidu kosta, bu ta buli bariga”. 
BENJAMIN PINTO BULL, O crioulo da Guiné-Bissau, p 251, atribui-lhe o mesmo significado 
“Cotização (sobretudo entre amigos para organizarem uma festa ou ajudarem a um amigo que se encontra 
em dificuldades materiais).” 
Vide ainda sobre o mesmo assunto MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, 
Estratégias femininas entre as bideiras de Bissau, Dissertação de Doutoramento em Antropologia Cultural 
e Social, apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, F. C. S. H., 2000, pp 
445 e ss. 
1521 Sugere a sua derivação da raiz Manjaco. Assim “mandjua”, “manjua” ou ainda “manjoa”, na escrita 
portuguesa da época, donde o vocábulo “manjoandade” associado a este substantivo – que pode ser 
traduzida literalmente por “colega”, “coetâneo” ou indivíduos da mesma faixa etária, espécie de 
associação/colectividade tradicional de cariz social e cultural, com características peculiares, como sejam 
a sua espontaneidade, autonomia de acção e o descomprometimento com a política. Constitui centro de 
luta para a preservação da identidade cultural na época colonial. Tradicionalmente a composição desta 
forma de manifestação social era unisexual, geralmente indivíduos de sexo feminino. Hoje, as 
mandjuandadis (plural) são agrupamentos de indivíduos de ambos os sexos.  
Em outra acepção do mesmo termo – não obstante a diferença de grafia – a (“manjôa” ou “mandjôa”, da 
língua manjaca. Significa indivíduos da mesma idade ou da mesma criação; irmão de leite. 
Mandjoandade, indivíduos colocado na mesma «classe de idades»; os que foram ao fanado na mesma 
altura”, de acordo com ANTÓNIO CARREIRA, “Aspectos da influência da cultura portuguesa…”, p 
408. 
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do estatuto social. A sua vitalidade está na origem da sua apropriação pelo 
Estado, através do acto de inscrição meramente administrativa na 
instituição que tutela o sector da cultura, sem embargo de um vazio 
legislativo, nesse plano. Este aspecto releva como sinal de valorização e de 
eventual controle pelo poder político1522. 
Dada a sua origem e natureza as formas de solidariedade tradicional, 
concebidas para o estabelecimento e manutenção de relações privilegiadas 
entre os indivíduos, são informais, mas nem por isso desligadas do sector 
informal1523. No geral, pode-se dizer que elas são concebidas como uma 
“micro-sociedade”1524, representando, cada uma, um espaço multifacetado 
de convivências e de transmissão de saberes, com autonomia social, quer 
no domínio organizacional, quer no domínio de propostas de alterações ou 
mudanças de relações sociais. Essas associações, devido a este aspecto 
peculiar, como se disse, são profusas no meio social nacional e congregam 
homens e mulheres1525. 
No passado, o peso político-ideológico sobre o tecido social nacional não 
era insignificante. A centralidade do partido-Estado, por exemplo, não 
facilitou o diálogo com a sociedade civil pela sua estratégia de impedir 
materialmente iniciativas apolíticas, populares e informais dos cidadãos. 
Com efeito, ele criou estruturas organizacionais (de crianças, jovens, 
mulheres e trabalhadores) rigidamente hierarquizadas no seu seio e, 
sobretudo, dificilmente tolerou a existência das mesmas longe dele. São 
disso exemplos a proibição, nessa altura da mocidade e do escutismo, a 

                                                                                                                                               
BENJAMIN PINTO BULL, O crioulo da Guiné-Bissau, p 307, identifica a palavra crioula 
“manjuandadi” com “Convívio, associação de coetâneos.” 
Cfr. também sobre o assunto MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias 
femininas entre as bideiras de Bissau, pp 416 e ss. 
1522 Cfr. MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas entre as 
bideiras de Bissau, pp 424-425. 
1523 Em MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas entre as 
bideiras de Bissau, p 421, encontra-se um exemplo de relacionamento entre estes dois sectores da vida 
guineense. Nestes termos: “Por exemplo, com base na lista de membros da mandjuandade estabelece-se 
informalmente, mas não menos eficazmente, o direito das bideiras a transportar a arca no barco Sambuia. 
Institui-se, neste processo, uma imbricação entre o sector formal, representado pelos agentes da 
administração pública que trabalham no barco, e o sector informal (as comerciantes de peixe), no 
desenvolvimento das actividades relativas à comercialização e distribuição do pescado dos Bijagós, 
confirmando que, na Guiné, as relações entre o sector formal e o informal são, não de oposição ou 
concorrência, mas de um convívio intenso (como atesta a circulação de mercadorias, dinheiro e favores 
entre os operadores informais e os agentes da administração pública).” (Itálicos no original) 
1524 Neste sentido MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas 
entre as bideiras de Bissau, p 424. 
1525 A propósito do carácter misto em termos de sexo e de funções nessas associações tradicionais 
escreve, no caso particular de uma delas, MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, 
Estratégias femininas entre as bideiras de Bissau, pp 423-424: “Uma vez que, na prática e no interior da 
mandjuandade, as mulheres assumem o maior protagonismo, sendo as principais responsáveis pelo 
funcionamento e actividades da associação, e que a cada cargo feminino corresponde um masculino, a 
estrutura hierárquica composta por partes de oposições entre um homem e uma mulher, sugere a tentativa 
de incluir os homens através da atribuição de cargos honoríficos. Deste modo, as mulheres mobilizam os 
homens que, na sociedade global, detém o poder político e, simultaneamente, mantém simbolicamente o 
modelo vigente das relações sociais de sexo.”  



 720

desconfiança em relação a alguns grupos de mandjuandadi e a limitação da 
acção social da Igreja Católica. 
Não obstante, a organização voluntária e apolítica dos cidadãos começou a 
afirmar-se ainda nesse período (aliás, ainda na época colonial desempenhou 
um papel importante de resistência passiva1526) e amadurece, sobretudo, 
esgotadas as formas autoritárias de articulação do poder político com a 
sociedade civil. O mesmo é dizer com a criação de um quadro político e 
legal que permitisse o efectivo surgimento de iniciativas pluralísticas e 
também apolíticas, descomprometidas com o poder e com a governação, 
ocupando espaço próprio que lhe é reservado no contexto nacional. 
Essas manifestações sociais à margem do partido-Estado apareceram na 
medida em que muitos jovens e adultos não se sentiram atraídos para o seu 
seio. Assim, os grupos de mandjuandadi (sublinhe-se com origem na época 
colonial); o movimento do grupo de jovens cristãos, criado em meados da 
década setenta, cujos programas e acções não se limitavam à vivência do 
cristianismo nas igrejas ou capelas, entre outros. 
 
A escassez de estudos sobre as associações tradicionais na Guiné-Bissau 
contrasta com o recurso sistemático às tradições orais para a recolha de 
informações a elas relativas. Os estudos disponíveis ressaltam a maior 
propensão das mulheres nas práticas associativas, eventualmente pela 
assimetria de género1527. 
As suas actividades resultam das suas próprias características, como sejam 
a adesão voluntária dos membros, as afinidades étnicas ou tribais, a 
proximidade da morança e do trabalho, factores que permitem a 
organização de sistemas mutualistas, com funções de socialização e de 
integração, protecção social, realização de choros e toca-choros e crédito 
financeiro. Daí a destrinça conceptual entre a abòta e a mandjuandadi, 
como se segue.  
 
A abòta é conceptualmente aferida em virtude da dominância financeira no 
funcionamento dessas associações que visam especificamente a realização 
da poupança individual. Este aspecto é determinante na motivação do 

                                                 
1526 Em MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas entre as 
bideiras de Bissau, p 427, pode-se ler os sinais de hostilidade com que a administração colonial encarava 
as organizações populares nacionais. Pensa-se que essas associações manifestavam uma certa 
reivindicação do ‘crioulo’ diferente do ‘branco’ ou europeu. Portanto, nessa medida, uma reacção à 
exclusão da sociedade colonial. 
1527 Neste sentido as conclusões de MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, 
Estratégias femininas entre as bideiras de Bissau, pp 438-439: “Assim sendo, o habitus histórico, do 
associativismo feminino na África Ocidental, dever-se-ia à posição social da mulher nas sociedades de 
linhageiras, em que as hierarquias baseadas na senioridade e género, dispensando a participação das 
mulheres no poder e autoridades públicos, e instituindo assimetrias que marginalizavam socialmente as 
mulheres, teria proporcionado os motivos, os meios e as oportunidades, para a sua autonomia e 
individualização, concorrendo para o fenómeno do associativismo voluntário feminino.” (Itálico no 
original) 
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grupo, que carece de sentimento de pertença a uma origem comum. Ou seja 
nela os indivíduos não manifestam nenhum sentimento de identificação a 
um património genético ancestral. 
A contribuição periódica dos seus membros para um fundo comum, 
acumulado, a entregar rotativamente a um dos associados constitui uma 
característica peculiar deste sistema de poupança e de crédito. Um exemplo 
de disseminação internacional deste modelo de solidariedade é a Rotating 
Saving and Credit Association, conhecida pela sigla ROSCA1528, ou 
sistema de poupança e crédito mutualista rotativo. 
Este sistema de poupança e de crédito, baseado nas relações de confiança 
mútua, de vizinha e de trabalho, tem um número variável de membros. A 
sua finalidade esgota-se unicamente nos interesses financeiros dos 
indivíduos que compõe o grupo. Ele tem um ciclo ou mais de actividade 
com os mesmos ou outros membros, que se obrigam a ‘contribuir’ com o 
montante determinado, de comum acordo, que é, rotativamente, entregue a 
um dos participantes. Este montante, regra geral reduzido, é multiplicado 
pelo número destes.  
A abòta traduz assim uma forma de quotização, pagamento 
mensal/quinzenal, voluntário, por parte dos interessados na mesma, de uma 
determinada quantia em dinheiro, cuja gestão é entregue a um deles, para 
efeitos de distribuição individual dentro do grupo, cabendo a cada um a sua 
vez de receber a quotização total. É o princípio da rotatividade (contudo a 
ordem de vez pode ser alterada, se entretanto ocorrer acontecimentos não 
previstos, como por exemplo o falecimento de uma pessoa de família; o 
toca-choro; o casamento; o aniversário;...). 
  
A própria sociedade moderna – pensa-se na estância da Administração 
Pública1529 – não ignora esta forma solidária de inter-ajuda. A instituição 
social e cultural denominada abòta ganha, assim, espaço no seu próprio 
meio em substituição dos mecanismos do Estado, que pouco ou (quase) 
nada confere os seus cidadãos em geral e os servidores em particular. Por 
outro lado, ela atinge o sector bancário que dela serve para incentivar 
poupanças privadas. Dir-se-ia que se trata de uma oportunidade de 

                                                 
1528 Também conhecido por totina (derivação de Tonti, de Lorenzo Tonti, banqueiro napolitano) um 
sistema de subscrição de fundos por ele idealizado em 1653, quando estava ao serviço do Cardeal 
Mazarino, Primeiro Ministro do Rei de França, Luís XIV, mas rejeitado pelo parlamento francês. 
Somente no ano de 1689 foi praticado, com alterações ao plano inicial. 
Este sistema foi posteriormente importado para várias partes do mundo, incluindo a África, onde foi 
muito praticado entre os agricultores. A cooperação com o objectivo de optimização dos trabalhos 
agrícolas era um dos seus principais objectivos. As associações de poupança e de crédito continuam a 
desenvolver em vários países africanos.  
Sobre o assunto vide MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas 
entre as bideiras de Bissau, pp 443-445. 
1529Convém chamar a atenção para o carácter voluntário dessa forma de solidariedade, de ajuda mútua, 
destituída de qualquer formalismo. Ela não vincula senão os próprios interessados, longe da 
Administração Pública. 
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capitalização, no mercado oficial, dos ganhos da instituição tradicional. 
Nisso reside a procura da oficialização deste instrumento tradicional de 
poupança e de crédito. 
A abòta é concebida como uma instituição tradicional, com funções 
modernas, na justa medida em que contribui para o estabelecimento de 
relações sociais e acumulação de capital social1530 entre os participantes do 
sistema mutualista de poupança e crédito. Dessa acumulação pode resultar 
pequenos empreendimentos económicos. Afigura-se que este sistema pode 
ser considerado como gerador de complemento do orçamento pessoal ou 
familiar – a sua importância é notória, por exemplo, nos encargos 
educacionais e de saúde dos filhos – passível de ser aplicado na satisfação 
de necessidades diversas ou de investimento. Ou seja, em suma, permite 
uma certa autonomia e independência económica. 
 
Por seu turno, a mandjuandadi identifica-se mais com todas as formas de 
inter-ajuda e convivialidade dos membros das associações tradicionais e 
modernas. A sua finalidade principal não está na constituição de poupança. 
Propõe-se sobretudo a socialização dos seus membros, cimentando as 
relações sociais entre eles existentes, como se observa naquelas ocasiões 
em que o grupo participa pessoal e financeiramente nas cerimónias e 
festividades de um deles. Decorre disso que elas têm múltiplas funções, 
desde as de natureza meramente social e cultural até as económicas. 
A assistência ao mandjua constitui uma das ‘obrigações’ do grupo. Ela é 
possível devido às quotizações associativas, fonte por excelência de 
financiamento das suas actividades. Todos os mandjuas são obrigados a 
nelas participar. O incumprimento de regras estabelecidas é passível de 
‘penalização’1531 que, quando aplicada, é cumprida religiosamente.  
De uma maneira geral, estas instituições tradicionais traduzem formas de 
inter-ajuda dos seus membros. E organizam-se no campo e nas cidades. 
Naquele, por exemplo, no caso das mandjuandadis, é comum o trabalho 
agrícola. Nesses termos elas significam uma forma de organização de 
trabalhos colectivos, com base em classes de idade, para dar respostas aos 
problemas ligados com a sua subsistência. Enquanto nestas, os objectivos 
organizativos estão mais centrados nos problemas sócio-culturais, 
nomeadamente choros e toca-choros dos entes queridos, em que a 
‘partilha’ de recursos é o elemento central.    

                                                 
1530 Neste sentido vide MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas 
entre as bideiras de Bissau, p 446, que considera que o “«capital social».., por sua vez, pode ser 
convertido em capital económico.” 
1531 As associações são dotadas de ‘poderes sancionatórios’, de tipo administrativo. Estes poderes são 
exercidos pelo Rei sempre que um associado ou mandjua violar os deveres associativos. As sanções 
podem ser pecuniárias ou em espécie (por exemplo vinhos, cervejas). O seu produto é aproveitado 
inclusivamente pelo sancionado. 
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Qualquer que seja o local onde se organizam elas tem em comum a procura 
de socialização e de integração dos seus membros em subsistemas de 
solidariedade, com capacidade de reprodução social e integração de jovens 
e adultos nos sistemas sociais.   
Em tudo isso releva o aspecto étnico1532: a pertença a uma determinada 
família, fonte inesgotável de solidariedade e de inter-ajuda. Assim, o apoio 
aos mandjuas, sobretudo em caso de necessidade. A integração e 
socialização dos membros (particularmente aqueles que emigram para a 
cidade, proporcionando-os apoios em alojamento, emprego e crédito) e a 
protecção social combinam com as actividades recreativas. Nestes termos, 
a mandjuandadi identifica-se com a protecção social garantida aos 
mandjuas. 
Com efeito, entre nós, note-se que normalmente os mandjuas partilham a 
mesma proveniência local (tabanca, povoação, região). Essa afinidade e 
identidade de grupos tradicionais são mantidas vivamente nos centros 
urbanos. Trata-se de institucionalização de formas solidárias de 
perpetuação dos laços familiares e étnicos e de manutenção do vínculo 
social, cultural e religiosa com a origem. Em virtude disso, as 
mandjuandadis acabam por se sobrepor nas suas funções sociais. 
As mandjuandadis tradicionais sintetizam as representações identitárias dos 
grupos étnicos nacionais. Estes por sua vez constituem a base de 
identificação social dos seus meios naturais, constituídos em termos 
religiosos ou regionais. Nestes elementos estão alicerçados a solidariedade 
e afinidade dos mandjuas. Elas identificam-se, noutra perspectiva, com o 
fenómeno emigratório, o êxodo rural1533. 
Atendendo as suas características e o modo de actuação dos mandjuas, 
essas associações acabam por se confundir com fórmulas de rejeição do 
individualismo e passam a integrar dinâmicas preservadoras de valores 
culturais e religiosos. Mas, nem por isso elas identificam-se com a 
solidariedade familiar, na qual os membros, embora manifestam 
individualidades a se, contudo, carecem de uma maior autonomia 
individual que caracteriza os mandjuas.        
 
Parece poder-se, em suma, vislumbrar nas mandjuandadis esquemas 
tradicionais ou informais que aliviam a falta de acesso a protecção social 
do sistema público. Por elas os mandjuas podem encontrar apoio financeiro 
ou em espécie para satisfazer as suas necessidades e dos seus. O espírito 

                                                 
1532 Este não caracteriza necessariamente todos os grupos de mandjuandadi. De facto existem grupos 
marcadamente de ‘crioulos’, com o significado de guineenses, que não se confundem com qualquer 
solidariedade étnica. São os que MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias 
femininas entre as bideiras de Bissau, p 465, denomina de “associações pluri-étnicas” de “índole 
iminentemente urbana”. 
1533 Neste sentido as observações de MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, 
Estratégias femininas entre as bideiras de Bissau, p 455 e autores citados. 
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solidário que os une permite a organização de apoios destinados aos que 
carecem de medicamentos ou materiais escolares para os filhos1534. Deste 
modo, elas aparentam-se as famílias (tradicionais) pelos laços solidários 
que une os mandjuas. Diga-se que estes podem pertencer simultaneamente 
a mais de um grupo associativo. Este facto facilita o entrecruzar de redes de 
relações e, com elas, a possibilidade aberta de encontrar mais apoios 
materiais. Numa palavra elas são fontes privilegiadas e inesgotáveis de 
relações sociais vantajosas ao alcance de uma efectiva participação 
obrigatória nas suas actividades.    

                                                 
1534 MARIA MANUELA DE ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas entre as bideiras 
de Bissau, p 488, testemunha esta faceta das associações de mandjuandadis. 
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CAPÍTULO V 
 

OS GRANDES PROBLEMAS DA SEGURANÇA SOCIAL 
GUINEENSE. 

UMA CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 
Generalidades 
 
Em todas as sociedades registam-se dinâmicas económicas, consubstancias 
em processos sucessivos de transformações da ordem social e económica, 
com impacte na criação de emprego, na produtividade, na competitividade 
e no crescimento da economia em geral. Neste sentido as reestruturações 
nela impregnadas representam uma evolução cultural, cuja origem remonta 
à sociedade europeia, cristalizada na unidade produtiva empresarial. Esta 
afigura-se como um dos pólos criador de condições para a existência de 
relações de concessão de direitos e de direitos de troca.  
São várias as hipóteses explicativas que podem ser consideradas em função 
de cada estrutura económica, tendo em atenção as experiências 
momentâneas e a capacidade de sucessão dos modelos de sociedade e da 
sua economia. 
 
No caso da economia guineense, como se disse, ela assenta basicamente na 
produção agrícola familiar, sujeita às contingências naturais. Esta 
identifica-se com a economia de comunidade e família, essencialmente 
destinada à sua subsistência. O trabalho do campo constitui a principal 
fonte de rendimentos a que se acresce o pequeno comércio (de troca do 
excedente de produção), numa economia cujo sector industrial ainda está 
numa fase muito incipiente.  
A independência do país ficou logo marcada, no plano da concepção do 
modelo de desenvolvimento económico, com o início do processo de 
industrialização1535 que tinha como motor a agricultura. Nessa fase, as 

                                                 
1535 No passado, logo à seguir a independência política do país, a aposta na industrialização seguiu o 
modelo da criação de empresas médias de transformação de produtos agrícolas de base, como forma de 
atingir um rápido crescimento e desenvolvimento económicos. Tal estratégia foi rompida com o 
movimento reajustador de 1980, por considerada não propícia à realidade nacional. Este processo foi 
questionado sob vários aspectos e em consequência não teve seguimento. O elevado investimento público 
necessário ao impulso da actividade económica nacional via-se, assim, comprometido e abandono. Para 
além deste aspecto que acaba por condicionar a visão e o ritmo do desenvolvimento económico nacional, 
há ainda a considerar a vertente social, pela sua repercussão no mercado do emprego e na situação das 
famílias que se vêem de repente sem nenhum meio de subsistência. 
Encontra-se no Preâmbulo da primonata versão da actual Constituição como uma das justificações do 
movimento reajustador de 1980 o seguinte: “O malogro da estatização económica e da tentativa de 
industrialização… estarão na génese do golpe de Estado de 1980” (Negrito nosso). Parece patético 
aceitar que um dos grandes males, aliás que estive na origem da alteração da ordem constitucional, tenha 
sido objecto de teoria e prática partidária somente ultrapassadas com a imposição das organizações 
financeiras da Bretton Woods, já nos meados da década de oitenta.    
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condições favoráveis da agricultura foram concebidas como potencial fonte 
de criação de excedente necessária à transformação social, num quadro 
político-ideológico dominado por ideais de uma sociedade marxista-
leninista. 
Gorados os objectivos de transformação social e económica, as políticas 
económicas nacionais convergiram na manutenção de um modelo de 
desenvolvimento centrado no Estado e nas suas unidades económicas 
produtivas, convivendo com um sector terciário, de prestação de serviços, 
constituído maioritariamente por funcionários públicos e agentes da 
Administração Pública.  
Os anos de centralismo político e económico apenas foram superados com 
a abertura do país aos valores da democracia política e económica. Estes 
foram integrados e incorporados num processo de mudanças que parecia 
adequado a vencer as grandes dificuldades estruturais que afectam a 
sociedade e a economia nacional.  
Os vícios desse período contribuíram para estagnar definitivamente a 
Guiné-Bissau. Todos os sectores da vida social ressentem-se quer das 
erradas opções de políticas económicas, quer dos exageros do partido-
Estado e suas consequências no plano da organização, estruturação e 
funcionamento do actual Estado e das suas instituições democráticas.     
De uma maneira particular, os constrangimentos político-governativo e 
militares projectam-se tanto sobre o sistema de protecção social público e 
solidariedade pública como também sobre as instituições tradicionais e a 
solidariedade a elas inatas. Nem as reformas recentemente empreendidas 
tiveram o cunho de alterar, com sucesso, o nível de vida dos cidadãos. Este 
é um dos aspectos marcantes da actual fase de amadurecimento da 
Segurança Social nacional.  
Existe uma larga falange da população adulta desocupada, sem qualquer 
actividade económica lucrativa e, portanto, sem protecção social. Este 
sistema integra apenas os trabalhadores públicos e privados, quer da 
Administração Pública, quer das empresas comerciais e industriais. Os 
trabalhadores agrícolas e domésticos, os semi-empregados, entre outros, 
não têm o estatuto formal que deriva do direito laboral e do direito social. 
Esta parte substancial da capacidade produtiva nacional, situa-se no sector 
informal e escapa às estatísticas oficiais, para além de carecer de 
enquadramento no direito laboral e no direito social. De entre ela a mulher 
doméstica, que trabalha por conta própria no mundo das bideiras, para 

                                                                                                                                               
RICARDO SÁ FERNANDES, “Políticas económicas e decisões empresariais”, pp 80-82, caracterizando 
a situação da economia africana e em particular da Guiné-Bissau, socorre de indicadores económicos 
nesses termos: 
“Na Guiné-Bissau as coisas não se passam de maneira diferente. 
Na agricultura, alguns dos índices regrediram em relação ao que se tinha alcançado no tempo colonial. Na 
indústria, grandes projectos foram abandonados. O do Cumeré, por exemplo, terminado em 1980/81, cujo 
investimento excedeu 20 milhões de dólares, nunca chegou a arrancar.” (p 81)         
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garantir a sua autonomia e independência. A condição feminina, regra 
geral, caracterizada pela baixa (ou ausência de) escolaridade, sendo 
impeditiva de acesso a benefícios sociais em geral, é socialmente 
significativa e relevante com a modificação do papel do homem na vida 
familiar. Este, devido às alterações produzidas na economia, vê-se 
impossibilitado de assegurar todas as despesas familiares1536.  
Como se verá desenvolvidamente registam-se alguns problemas de ordem 
estrutural da Segurança Social nacional. Entre eles a desconformidade entre 
a população social activa e a população beneficiária da protecção social 
pública. Acrescem-se a estes, os problemas de índole político-institucional 
e militar e o seu peso na configuração da relação social. Tudo isso contribui 
para que o sistema seja caracterizado pela sua imaturidade e limitação quer 
objectiva quer subjectiva.  
Deste ponto de vista, o sistema não dá respostas satisfatórias a 
vulnerabilidade estrutural relacionada com a pobreza e baixo nível de 
recursos das famílias ou dos diferentes grupos, entre os quais as crianças, 
os jovens1537 e os idosos. Ou ainda a questões de diminuição da protecção 

                                                 
1536 Neste sentido vide também MANUELA BORGES, Negociando sociabilidades em meio urbano: o 
associativismo feminino em Bissau (Guiné-Bissau, África Ocidental), Comunicação apresentada ao VIII 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 16,17 e 18 de Setembro de 2004, p 23.  
Este facto explica a menor vulnerabilidade desses grupos populacionais comparativamente aos homens. 
Segundo BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de fragilidade estatal e 
de transição social, p 18: “A incidência da pobreza é desigual entre géneros e grupos de idade. A análise 
separada de géneros e grupos de idade mostra que a incidência da pobreza é maior entre as mulheres 
menores de 31 anos de idade e maiores de 65 anos comparado os homens (até 3 por cento de diferença 
calculada em termos de padrões de medição da pobreza). Pelo contrário, as mulheres encontram-se numa 
melhor posição em relação aos homens nas idades entre 31 e 65 anos (2 a 10 pontos percentuais de 
diferença). Este bem-estar relativo das mulheres em comparação com os homens é devido ao domínio do 
mercado informal exercido pelas mulheres comerciantes.” 
Reza a sabedoria africana que, quando se educa uma menina ou mulher, se educa uma família, uma 
sociedade, na medida em que a mulher é mãe e comunicadora. Nesta missão de comunicar ou transmitir 
as sabedorias de geração em geração, ela contribui para a educação e formação da humanidade.  
Por outro lado, as instituições de ensino em geral registam, actualmente, uma população feminina 
bastante apreciável como resultado da igualdade de acesso e de oportunidade, também estendível à 
Administração Pública, incluindo os lugares de direcção ou na política, Governo e Parlamento. Estas 
alterações são devidas a uma nova mentalidade social que luta contra o papel residual reservado às 
mulheres na sociedade e na economia. 
A importância particular da informação e educação foi realçada por AMARTYA SEN, O 
desenvolvimento como liberdade, pp 202 e ss, especialmente 211-214, 227-228; F. A. HAYEK, Law, 
Legislation and Liberty, Vol. III, The political order of a free people, p 60: “Information and education of 
course shade into each other. The argument of the provision at public expense is similar in the two cases, 
but not quit the some as that in the case of public goods. Though information and education can be sold to 
particular people, those who do not posses either often will not know that it would be to their advantage 
to acquire them; yet it may be to the advantage others that they should posses them.” 
1537 Uma larga percentagem de jovens enfrenta dificuldades de transição para a vida adulta. A 
dependência económica relativamente aos pais alarga-se cada vez mais. Confirma isso, o período de 
juventude – na maioria das vezes mais de trinta anos – juntos doa pais ou familiares próximos. Na sua 
origem a assimetria no acesso às fontes de rendimentos, o elevado desemprego juvenil, a ausência de 
políticas públicas de promoção e de incentivos aos jovens, etc.  
O fardo da juventude está a proporcionar, entre os jovens, a oportunidade de reflexão sobre as 
alternativas. Uma delas – em franca expansão – é a nova forma de organização social em associações 
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social devido à ruptura conjugal, à separação do marido e mulher, dos pais 
e filhos, destes relativamente aos pais biológicos ou não. Estas são, entre 
outras, as situações de riscos sociais que a sociedade em geral deve cobrir 
através das suas organizações e instituições sociais. 
     
    
Secção I. Algumas informações estatísticas relevantes     
 
A importância de informações estatísticas em geral, particularmente, para o 
que nos interessa, nos domínios sociais e económicos, é incontestável e 
imprescindível em qualquer investigação. Delas dependem parte da sua 
credibilidade, porquanto elas conferem consistência e argumentação as 
análises e visões nela incorporadas. 
Como todos os trabalhos de investigação, este não foge à regra ou seja não 
dispensa informações estatísticas quantitativas e qualitativas. Aquelas são 
difíceis de nele incorporar, não somente porque situa fora do seu âmbito, 
mas também pela insuficiência, credibilidade e fiabilidade de informações 
estatísticas disponíveis (sobretudo quando apontam para o futuro, como 
sejam os nascituros), sem ignorar a sua parcialidade, na medida em que 
nelas não integram os dados da economia informal. Estas, por sua vez, 
devem orientar-se, entre outras, por um progresso rural, através de factores 
como a introdução de capitais e conhecimentos técnicos postos ao serviço 
da capacidade reprodutiva nacional. 
Sem embargo de tudo quanto se disse, apresentam-se a seguir algumas 
indicações valiosas para a análise e compreensão do sistema social e 
sistema económico nacional, na perspectiva de lançar luz sobre os 
principais problemas do sistema público de protecção social.  
A sociedade e a economia nacional podem ser melhor compreendidas, na 
actualidade, a partir das suas principais referências, simplificadas 
esquematicamente no passado, passível de distinguir em dois períodos: 
anterior e contemporâneo da sociedade colonial e actual ou a ela posterior. 
Sem embargo do peso deste na sua configuração. 
 
No plano social, a população guineense está repartida de forma desigual. 
Em termos percentuais a população de crianças e jovens é substancialmente 
elevada comparativamente os adultos. Esta decomposição é sintomática de 
problemas específicos de cobertura de saúde materno-infantil, escolar nos 
diferentes níveis de ensino, de emprego juvenil, entre outros. De um modo 

                                                                                                                                               
comunitárias quer nas áreas urbanas, quer nas áreas rurais. Elas constituem iniciativas comuns de 
respostas às necessidades mais prementes, como sejam de água e saneamento básico.    
Sobre o assunto vide BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de 
fragilidade estatal e de transição social, pp 24-27. 
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particular a relevância da população feminina, que continua a registar 
disparidade comparando-a a masculina1538.   
Em geral, o sistema de educação é muito insuficiente e ineficaz, quer do 
ponto de vista estrutural, quer do ponto de organizacional e de gestão. Estes 
males herdados do sistema colonial causam problemas de eficiência e 
equidade. São disso elucidativas a conclusão do BANCO MUNDIAL1539. A 
capacidade institucional – onde se inclui o quadro regulatório dos 
departamentos e unidades do ministério – é seriamente afectada pela 
instabilidade política e institucional dos últimos anos. Outrossim o 
financiamento (insuficiente) do sector. Em resultado há uma maior 
participação e apropriação da comunidade no processo de construção e de 
escolas, as denominadas escolas comunitárias.   
O sector de saúde continua a ser dos piores da África. As principais causas 
de morbilidade e mortalidade são as doenças de paludismo, tétano, 
tuberculose, pulmonia, VIH/SIDA e doenças diarreicas. O acesso aos 
serviços de saúde é extremamente limitado e desigual, porque inacessível a 
maioria da população, localizada nas aldeias ou pela sua má qualidade o 
que não estimula a sua procura pela classe média. Por outro lado, a falta de 
uma clara estratégia de gestão de recursos humanos é tida como o principal 
obstáculo ao desenvolvimento deste sector. Acresce-se um nível baixo de 
receitas públicas afectas ao sector que, devido a este facto, conta mais com 
financiamento de parceiros de desenvolvimento (BAD, BM e UNICEF, 
FNUAP). 
Esta debilidade do sistema de saúde – à semelhança do que acontece com o 
sistema educativo – deu origem a esquemas de seguros de saúde (pouco 
generalizado) de base informal, através das ONG’s. A contribuição dos 
membros é ajustada ao rendimento anual, em virtude de ela ser realizada 
por alturas de colheitas. Os fundos arrecadados são exclusivamente afectos 
à cobertura de despesas de assistência médica dos mesmos.    
A sociedade tradicional criou um tipo de relações sociais limitadas a um 
tipo de economia restrita à comunidade local familiar e tribal, numa lógica 
de mera subsistência, contrariamente à fase do colonialismo português e os 
seus objectivos, nomeadamente, de dominação social e económica, 
traduzida na economia de plantação e de aproveitamento das matérias-

                                                 
1538 Encontram-se em BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de 
fragilidade estatal e de transição social, pp 30-67, muitas informações sobre os sectores da educação, da 
saúde e da protecção social da Guiné-Bissau. 
1539 Prestação de serviços sociais básicos num contexto de fragilidade estatal e de transição social, p 35: 
“O ensino básico está dividido em dois sub-ciclos: o ensino básico elementar com duração de 4 anos e o 
ensino básico complementar com duração de 2 anos. A maioria das escolas que oferecem o sub-ciclo do 
ensino elementar não oferece o sub-ciclo complementar. Considerando que as escolas do ensino básico 
complementar encontram-se maioritariamente localizadas nos centros urbanos, as crianças das zonas 
rurais dificilmente conseguem concluir os 6 anos de ensino básico. Esta estrutura ineficiente é uma 
enorme fonte de desperdício, porque a maioria das crianças que não conseguem terminar os 6 anos de 
escolaridade acabam por continuar analfabetos.” 
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primas que serviram as suas indústrias. Nesta lógica estavam alicerçadas as 
relações sociais entre os colonizadores e colonizados. Remete-se, portanto, 
para os aspectos intrínsecos a literatura colonial portuguesa, bem como 
outras, que abordam a matéria. 
  
O desmantelamento, na pós-independência política do país, da economia 
colonial (de troca de produtos manufacturados contra as matérias-primas, 
sobretudo arroz, coconete, óleo de palma, amendoim, borracha e algodão), 
de auto-suficiência e de exportação, resumida a números pouco 
significativos de unidades comerciais, tais como a Companhia da 
Ultramarina, Casa Gouveia,... e, em sua substituição, a construção de uma 
economia de dependência ou urbana.  
A economia colonial subdesenvolvida e destruída pelos anos de guerra1540, 
com estruturas produtivas direccionadas à produção e à exportação de 
produtos agrícolas, foi despenhada por inconciliável com a filosofia do 
novo Estado, assente numa visão demasiada centralista da economia, 
ditada, formalmente, por preocupações de criação de melhores condições 
de vida para as populações. Era o início de um novo relacionamento do 
poder político com a economia, em que se substitui o paradigma colonial e 
a sua respectiva legalidade pelo paradigma revolucionário e legalidade 
revolucionara, de inspiração marxista-leninista, hoje, em constante 
transformação.  
 
A estratégia de desenvolvimento do novo Estado, logo após a 
desarticulação das estruturas produtivas coloniais, assentou na estatização 
da economia justificada pelos preceitos constitucionais (refere-se a 
Constituição de 1973) previstos no artigo 3.º, norma de carácter 
programática que idealizava a criação de uma sociedade política, 
económica e cultural que rejeite as estratégias monopolistas e proteja os 
mais necessitados, e no artigo 8.º que consagra as nacionalizações e o 
confisco como mecanismos legais para a assumpção da direcção económica 
estatal, tendo como base a agricultura e a indústria como motor de 
desenvolvimento, numa linha de orientação socialista, assente no plano e 
na planificação económica. Uma marca indelével dessa época está na 
                                                 
1540 Sobretudo a destruição de represas e diques tão essenciais à prática da agricultura que ocupava (e 
ocupa) mais de 80% da população guineense. Em consequência a ruptura da actividade económica e o 
êxodo para a cidade de Bissau, capital do país.  
Para mais desenvolvimentos desta matéria vide, entre outros, PETER KARIBE MENDY, “A emergência 
do pluralismo político na Guiné-Bissau”, in PLURALISMO POLÍTICO NA GUINÉ-BISSAU, Uma 
transição em curso, Coordenação de Fafali Koudawo e Peter Karibe Mendy, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas, INEP, Bissau, Outubro de 1996, pp 33 e ss. 
A Resolução da ANP, 2 ª Sessão ordinária da 1ª Legislatura, reunida de 28 de Abril a 6 de Maio de 1975, 
publicada no BO n.º 19, de 10 de Maio, reconhecia essa situação, nestes termos: “(…) Ela considera que o 
objectivo proposto pelo Partido e pelo Estado para a próxima época agrícola – que é o país alcançar, nesse 
período, o nível de produção anterior à guerra – é um objectivo patriótico no qual deve mobilizar-se 
todo o nosso povo.” (Negrito nosso). 
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política de desenvolvimento cimentada no aproveitamento de 
potencialidades naturais, rectius sensu, transformação de matérias-primas. 
Ou seja a criação de postos de trabalho junto das populações locais. Vide 
infra. 
   
Os anos oitenta e noventa, como se sabe, foram frutíferos em experiências 
de gestão macroeconómicas dos Estados africanos em parceria com o 
Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, organizações financeiras 
internacionais de Bretton Woods. Durante estes anos foram concebidos e 
financiados os programas de ajustamentos estruturais1541, com o objectivo 
de reequilibrar as economias africanas fortemente abaladas pelos anos de 
governação monolítica, sobretudo caracterizadas por altas taxas de inflação 
e descontrolo das finanças públicas. E as suas consequências são mais do 
que evidentes, a deriva da economia nacional: exportação de matérias-
primas e financiaemnto de economias estrangeiras e falta de rentabilização 
do investimento, a que se acresce o desinvestimento na criação de emprego. 
Remete-se para o desenvolvimento posterior. 
 
Os indicadores macroeconómicos1542 e sociais – sobretudo o Índice de 
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas – revelam-se poucos 
animadores e reflectem a precariedade e a delicadeza das condições sociais 
em que vive mais de um milhão de guineense, abandonado à sua sorte, com 
níveis de instrução e de escolaridade muito baixos, sobretudo na camada 

                                                 
1541 Um dos objectivos principais destes programas está na ênfase atribuída a liberalização do mercado 
financeiro, na pressuposição que ela aumenta o bem-estar dos cidadãos. Ao libertar-se da fixação 
administrativa da taxa de juros, os mercados de capitais estão em condições de mobilizar e afectar 
eficazmente os recursos financeiros. E, através, deles contribuem efectivamente para o desenvolvimento 
económico. Outra vantagem estaria na pressão que exerce sobre os governos nacionais na prática de 
disciplina macroeconómica e, em consequência, a redução da pressão inflacionista.  
Vide FREDERICO BONGALIA e ANDREA GOLDSTEIN, Globalização e Desenvolvimento, pp 59-62. 
1542 Para a formação dos resultados negativos expressos nestes indicadores concorrem factores como a 
deterioração dos termos de troca; o efeito da crise mundial nas economias nacionais; o endividamento; a 
recessão económica; os condicionalismos históricos e os constrangimentos diversos. Vide, entre outros, 
ADOLFO YÁNĔZ CASAL, “Políticas agrícolas e processos de desenvolvimento rural na África ao Sul 
do Saara”, p 163.  
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feminina, contrariamente às potencialidades humanas1543 e ao papel da 
remessa dos emigrantes1544.  
Os constrangimentos económicos e as alterações do quadro político 
motivaram a procura de soluções de integração da política fiscal com a 
política social, mas sem consequências no plano da justiça social. O efeito 
redistributivo, como se disse, é bastante irrisório por duas ordens de razões, 
restritas unicamente ao aspecto financeiro: por um lado, um persistente 
défice orçamental – explicada principalmente pela deficiente gestão dos 
mecanismos de arrecadação de receitas públicas – sistematicamente 
colmatado com recursos financeiros externos, os apoios ou as ajudas ao 
desenvolvimento, nos últimos tempos, concentrados, também, no 
pagamento de professores do ensino básico1545; por outro, uma ínfima parte 
do orçamento público consignada directamente às despesas sociais (saúde, 
educação e protecção social). Estes são sintomas dos graves problemas das 
nossas finanças públicas1546, com carências quer no domínio organizacional 
e de gestão, quer no domínio técnico-científico.           
                                                 
1543 Estima-se que vivem na diáspora, mais concretamente em Portugal, mais de duzentos quadros 
guineenses, com formação superior e média, entre os quais pessoal médico e de enfermagem. Esta 
situação contradiz com as graves necessidades do pessoal técnico qualificado, sobretudo nas áreas sociais. 
Sublinhe-se que a ausência de estratégias de política nacional (subentenda-se falta de incentivos, baixo 
salário e atraso no seu pagamento, ….) e permanente instabilidade política e militar estariam na origem da 
fuga de quadros nacionais para o estrangeiro.  
É evidente que a aposta no ensino e na educação, na formação e na qualificação técnicas e profissionais 
tem efeito sobre os indicadores de desenvolvimento humano. O mesmo é dizer sobre o progresso social e 
económico e aumento do bem-estar das gerações presentes e futuras. Não obstante a posição ocupada 
pelo país, no quadro dos indicadores humanos das Nações Unidas, uma boa governação do país poderia 
vencer, no curto prazo, o atraso social e económico.      
1544 Existe uma diáspora guineense espalhada por muitos países. As suas origens e os seus motivos são 
diversos. Mas atendendo ao importante papel que desempenha na criação de riqueza no país de origem, 
foi criado uma estrutura governamental de apoio, o Instituto de Apoio ao Emigrante, IAE, pelo Decreto 
n.º 37/1986, de 2 de Dezembro, publicado em Suplemento ao BO n.º 48, que funcionava na dependência 
da Presidência do Conselho de Ministros (vide artigo 1.º, n.º 1, deste diploma) e posteriormente tutelado 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (Decreto n.º 61/1992, de 28 de Dezembro, publicado no BO 
n.º 52, da mesma data).  
Calculadas em mais de 30% do PIB, segundo informações do BM/FMI, as remessas dos emigrantes 
contribuem significativamente no combate à pobreza. Pensa-se que o efeito da actual crise financeira 
poderá constranger a participação económica dos emigrantes na árdua tarefa de reconstrução e 
desenvolvimento social e económico do país.  
1545 Em concreto, o apoio financeiro do BM para pagamento de professores de ensino básico elementar e 
da cooperação francesa relativo ao ensino básico complementar para garantir um normal funcionamento 
das escolas compreendidas nestes ciclos. As sistemáticas greves de professores, decretadas pelos 
respectivos sindicatos, têm influenciado negativamente o decurso dos anos lectivos, com consequências 
nefastas na capacidade de assimilação e de aprendizagem. Este é um dos problemas que se coloca a nível 
do combate do insucesso e abandono escolar e do combate à pobreza e exclusão social.  
Sem pretender questionar os inputs destes apoios, contudo, não nos parecem adequados à resolução dos 
problemas que afectam o ensino em geral e o ensino básico em particular. O défice crónico de 
investimento nas áreas sociais, como são o ensino, a educação e a saúde, deve ser resolvido com políticas 
estruturais e não conjunturais, aliás, o acumular de dívidas ao longo de anos para com os servidores do 
Estado é uma questão generalizada que não se resolve com pagamentos financiados com recursos 
externos, transitórios, pela sua natureza.   
1546 Um Protocolo entre o Ministério das Finanças e da Administração Pública de Portugal e o Ministério 
das Finanças da Guiné-Bissau relativo ao Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em 
Finanças Públicas (2008-2010) foi assinado em 17 de Outubro de 2008. O seu objectivo principal é de 
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Em outras palavras, são traduções do mosaico económico de “um país de 
baixa renda1547 sob tensão… com fraquezas e desequilíbrios 
macroeconómicos recorrentes”1548, a cuja economia depende grandemente 
da produção e exportação do sector agrícola, portanto “vulnerável a 
choques sazonais de oferta”1549, sem contar com o ressentimento da 
produção agrícola, motivado por razões belicistas (mormente violências e 
guerras ou conflitos armados que sacudiram o país). De facto, o sector 
agrícola é responsável por 60% das exportações, sendo a castanha de caju 
de longe o maior produto de exportação (o que faz do país o sexto maior 
                                                                                                                                               
“contribuir para a capacitação de serviços e funcionários do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau, 
assegurando a transferência de conhecimentos técnicos adequados à prossecução, com mais eficiência e 
eficácia, das atribuições e funções que lhes são superiormente determinadas, no quadro do processo de 
reformas em curso na Administração Financeira do Estado”, lê-se do artigo 2.º do mesmo. 
Explicita o artigo 3.º que o seu âmbito engloba “as acções de assistência técnica e de formação que foram 
identificadas conjuntamente pelos Serviços das duas Partes, nas áreas da Administração Pública, 
Alfândegas, Assessoria Jurídica, Centro de Formação, Conjuntura e Previsão, Impostos, Informática, 
Inspecção de Finanças, Orçamento, Património, Secretaria-Geral e Seguros.”    
Por outro lado, note-se um grande desequilíbrio entre as necessidades de financiamento das despesas 
públicas. As primárias, por exemplo, não são cobertas satisfatoriamente pelas receitas públicas [e regra 
geral os sectores sociais, a saúde, a educação e o ensino são os (mais) prejudicados.] Daí o recurso 
sistemático às doações e ajudas internacionais, para resolver um problema de “insolvência fiscal”, 
conforme o documento do Banco Mundial, p ix. 
1547 Segundo informações da UEMOA, relativamente ao ano de 2007, a Guiné-Bissau possui um PIB 
nominal e real, respectivamente de 138.9 e 90.7 milhões de F. CFA; uma taxa de crescimento do PIB real 
de 0.6% e uma taxa anual de inflação de 0.5%. 
As receitas públicas são dominadas, quase em exclusivo, pelos rendimentos provenientes da exportação 
da castanha de caju e das licenças de pesca. Em relação àquele produto, a crise financeira internacional 
poderá provocar uma diminuição da sua procura e, em resultado, a queda do seu preço. Esta e outras 
razões devem merecer melhor avaliação, no sentido da reforma da cultura de exportação da matéria-prima 
(concessão de direitos) e sua troca (directos de troca) com o arroz, cujo preço aumenta no mercado 
internacional, para dar lugar a industrialização deste produto (e de outros produzidos em abundância), isto 
é a sua transformação pelo acrescentamento do valor como medida de superação do constante défice 
orçamental. 
Por outro lado, não é contabilizada, para o efeito de produção nacional global, a parte deste produto auto-
consumida pelo produtor e sua família ou a comercializada internamente. Note-se que uma considerável 
parcela da produção interna neste produto entra no circuito interno, através do sector informal (as 
bideiras, sobretudo), sem conhecimento das autoridades competentes. Podia-se fazer as mesmas 
considerações para outros bens essenciais de consumo como mancara, mandioca, milho, frutas diversas, 
cujas produções são mal ou subaproveitadas, o que constitui um desperdício económico. Até à presente 
data, o orçamento público não conta com os rendimentos provenientes da exploração de recursos minerais 
(como fosfato, petróleo e outros), apesar de insistentes notícias e informações sobre estes minerais, em 
fase de prospecção. 
1548 País de baixa renda sob tensão ou LICUS, na terminologia inglesa do Banco Mundial. Vide o 
documento do Banco Mundial sobre a GUINÉ-BISSAU, O desafio da restauração da disciplina 
orçamentária, pp VII e 6. O país está a procura da “maturidade política e instituições democráticas 
sólidas… como metas…”. Na página seguinte consta outra categorização de país pós-conflito “com alto 
risco de recorrência do conflito… história de conflitos violentos nos últimos 10 anos; … instabilidade 
política, com frequentes interrupções da lei e da ordem; abusos sistemáticos dos direitos políticos e civis; 
dominância étnica das instituições do Estado; …” (p 7). 
1549 GUINÉ-BISSAU, O desafio da restauração da disciplina orçamentária, p vii. A composição do sector 
da produção agrícola é dominada pela agricultura com 65% e os serviços 20% do Produto Interno Bruto, 
PIB, sendo que a produção da castanha de caju contribui com maior percentagem. Disso resulta o seu 
potencial efeito multiplicador sobre a economia, que utiliza intensivamente a mão-de-obra.   
Vide também alguns dados estatísticos da economia guineense em ANTÓNIO REBELO DE SOUSA, De 
um novo conceito de desenvolvimento no quadro da economia internacional, Universidade Técnica de 
Lisboa, ISCSP, Lisboa, 2008, pp 33-35. 
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produtor mundial), sem contar com outros recursos provenientes da pesca, 
da cultura de amendoim, óleo de palma e madeira. Enquanto o sector de 
serviços ocupa 20%1550 do produto interno produzido por uma economia 
fortemente informalizada1551 (noutras formulações «travail noir» ou 
«économie clandestine»1552).  
Em termos de performance económica e financeira1553, o desempenho da 
economia nacional, no ano de 2007, registou um crescimento 
comparativamente o ano transacto, respectivamente 2.7% e 2.0%, para uma 
previsão inicial de 3.7%1554, impulsionado pela produção da castanha de 
caju e de cereais, num contexto marcadamente de pressão inflacionista. A 
situação das finanças públicas apresentou em geral sinais de recuperação, 
no ano de 2007, caracterizada por uma redução do défice global 

                                                 
1550 GUINÉ-BISSAU, O desafio da restauração da disciplina orçamentária, p 8. 
1551 Verifica-se “tanto em termos de administração dos recursos públicos como em termos de transacções 
económicas”, conforme GUINÉ-BISSAU, O desafio da restauração da disciplina orçamentária, p 7.  
1552 Este tipo de economia também designada de “officieuse, marginal parallèle, souterraine... recouvre 
des activités très diverses qu’elles soient domestiques, communautaires ou qu’elles relèvent du travail 
clandestin stricto sensu”, nas palavras de ROBERT DELOROZOY, “Le travail clandestin”, in Droit 
Social, n. º 7-8, Juillet-Août, 1981, p 581.  
Trata-se de um fenómeno não essencialmente nacional, mas que, por razões do movimento de 
globalização das economias, tem vindo a ganhar mais atenção, sobretudo dos responsáveis 
governamentais, sindicatos e patronatos. Assim as campanhas de sensibilização e de informação de todos 
os actores sobre a importância deste assunto e as consequências na sociedade e na economia nacionais, 
independentemente da diversidade dos sistemas económicos. Mas, apesar de tudo esta realidade encobre 
um conjunto muito diversificado de situações de produção de bens e serviços fora do mercado tradicional, 
por isso a dificuldade de estatísticas fiáveis, a que se acresce os estudos parciais, não aprofundados.   
1553 Em termos meramente comparativos transcrevem-se, a seguir, as informações estatísticas constantes 
de BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e financeira, pp 2 e ss. No período 
1987-1989, isto é após a liberalização económica, elas resumem-se as seguintes: “Registou-se um relativo 
sucesso na implementação das medidas acordadas no âmbito do PAE, reflectindo nos indicadores 
macroeconómicos, nomeadamente no superavit corrente do sector público, que passou de 0.7 por cento 
em 1987 para 2 por cento em 1988; no crescimento real do produto de 5.1 por cento em 1987 para 8.7 por 
cento em 1989; e na redução do diferencial da taxa de câmbio entre os mercados oficial e paralelo do 
dólar americano de 52.92 por cento em 1987 para 36 por cento em 1989. 
Porém, em 1989, a necessidade de financiamento das operações do sector privado e do défice do sector 
público, deu origem a um importante acréscimo do crédito interno causando uma expansão monetária 
acelerada, que por sua vez originou uma taxa de inflação superior as previsões para o período (80.8 por 
cento face aos 40 por cento projectados).” (pp 2-3). 
Quanto às análises económicas do período de 1990-1991, na p 3: “A economia guineense registou no 
biénio 1990 – 1991 taxas de crescimento muito baixas (3.4 e 2.8 por cento respectivamente), semelhantes 
ao do período anterior do PAE. Comparado com o período 1989-1990, o ano de 1991 foi globalmente 
menos favorável porque, registou-se uma importante queda do Produto Interno Bruto (PIB), associada ao 
défice da BTC e ao ressurgimento de tensões inflacionistas. 
O processo de desinflação que tinha permitido reduzir entre 1989 e 1990, a taxa de inflação em mais de 
46 pontos percentuais (p. p.), foi bruscamente interrompido, tendo-se verificado ao longo do segundo e 
terceiro trimestre de 1991 uma aceleração do índice de preços no consumidor, estimando-se para fins de 
1991 uma taxa de inflação de 62 p. p., face aos 20 p. p. projectados e aos 31 p. p. do ano anterior (1990).” 
Na actualidade, para além das previsões da UEMOA, o FMI previu um crescimento económico para o 
ano de 2010 na ordem de 3.5% e para 2011, 4%. Isso demonstra uma melhoria na actividade económica 
nacional no seu conjunto.  
Vide igualmente as estatísticas em BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num 
contexto de fragilidade estatal e de transição social, Junho de 2008, pp 16 e ss. 
1554 No mesmo período o conjunto da economia da União cresceu 3.2% conforme o RAPPORT 
SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE MULTILATERALE, s/p. 
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estabelecido em 8.5% do PIB contrariamente os 8.8% do ano anterior. A 
previsão para o ano económico de 2008 (4.4%) confirma esta tendência, 
não obstante se divergir da União1555, pelo facto de não cumprir com os 
critérios de convergência.  
A nível das relações comerciais com o exterior, a mesma tendência de 
redução verifica-se no capítulo do défice comercial reportado ao PIB, que 
se cifra em 8.0% (comparativamente a execução em 12.2% do ano de 
2006), prevendo-se um melhor desempenho no decurso do ano de 2008, 
cujo ratio será de 7.8%. Do ponto de vista da componente monetária, ela é 
caracterizada por um crescimento do crédito interno e uma progressão da 
massa monetária de 25%, diferentemente da média da União1556.  
O panorama assim traçado não permite outra ilação do desempenho da 
economia nacional vis-a-vis as outras economias da União e sobretudo no 
que tange ao cumprimento dos critérios de convergência. Os esforços 
nacionais, sob surveillance das organizações financeiras internacionais, 
permitiram melhorar a gestão macroeconómica e um (tímido) relançamento 
do crescimento económico, mas não o suficiente para restabelecer a 
confiança do sector privado e dos parceiros de desenvolvimento.  
No quadro dos compromissos da integração económica regional, de uma 
maneira geral, nenhum dos critérios foi observado. Significa isso que, em 
face desta situação, e de acordo com o estipulado no Pacto, impõe-se a 
adopção de um programa plurianual de convergência, que será transmitido 
à Comissão, para efeitos de avaliação, dentro do prazo determinado pelo 
Conselho de Ministros da União1557. 
As linhas mestras deste programa deverão incidir sobre os aspectos que 
toldam a perspectiva de uma performance de acordo com os compromissos 
estipulados no Pacto, quais sejam o aumento da produção em geral, 
sobretudo dos produtos de base, mormente os cereais; uma melhor 
abordagem da problemática energética e da água junto dos parceiros e 
dadores de financiamento; uma melhor gestão das finanças públicas para 

                                                 
1555 RAPPORT SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE MULTILATERALE, s/p, 
aponta para uma redução do défice e progressão das receitas e dos donativos. O défice global previsto 
para o ano de 2008 representará 2.6% do PIB, situando-se em termos medianos, com tendência para se 
agravar relativamente se comparado com os anos anteriores: 1.9%, em 2007, e 2.8%, em 2006.   
1556 Apesar do agravamento das trocas com o exterior (transacções correntes) a União apresenta um défice 
de 6.1% do PIB. Para isso contribuiu a quebra de exportação de alguns produtos de base, como o algodão, 
o ouro e o petróleo. Em 2008 previu-se um défice de 5.4 do PIB. No capítulo da situação monetária 
verificar-se-á um crescimento da massa monetária para 19.2%, induzido por uma alta do crédito interno e 
uma consolidação dos créditos das instituições monetárias. Vide para mais desenvolvimentos RAPPORT 
SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE MULTILATERALE, s/p.   
1557 Segundo as informações do RAPPORT SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE 
MULTILATERALE, s/p, “(…), la Guinée Bissau n’a respecté aucun critère de convergence. Par ailleurs, 
le Programme pluriannuel de convergence, n’a pas transmis à la Commission, dans les délais, 
conformément à décision du Conseil des Ministres en date du 28 mars 2008. Ainsi, la Commission n’a 
pas pu procéder à son évaluation.” 
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permitir a mobilização de investimentos1558 internos e externos e uma 
monitorização da evolução das despesas públicas; a garantia de uma 
rigorosa execução orçamental como forma de restabelecimento da 
confiança e instrumento privilegiado de cooperação financeira 
internacional e a monitorização da inflação, entre outras.    
Essas são as consequências de uma maior disciplina orçamental imposta 
por via do Pacto da UEMOA, dependentes de outros factores, como sejam 
o nível de funcionamento das instituições em geral, particularmente 
daquelas que se relacionam directamente com o orçamento público, 
sobretudo no capítulo da sua execução e controlo.   
 
Enfim, como se verá de imediato, são muitos os constrangimentos que 
restringem as possibilidades de criação de riqueza. Sem esta não há 
repartição, nem pelo mercado nem pela política. Dela depende os 
rendimentos, os investimentos, os impostos, os consumos. De um modo 
particular a dependência dos salários e das quotizações sociais, de que, por 
sua vez, dependem as pensões de reforma e de aposentação. 
 
 
Secção II. Os aspectos sócio-económico e demográficos  
 
Os problemas actuais da sociedade guineense, independentemente da sua 
natureza, são melhores apreendidos e assimilados numa leitura histórica na 
perspectiva de propostas de soluções consentâneas com o presente. 
 
Supra dissemos que os paradigmas e legalidades caracterizam-se pela 
forma de organização e controlo das relações sócio-económicas, incluindo 
os fenómenos da produção, repartição e consumo, reflectindo, também, a 
ideia das relações de produção e protecção social. Estas relações (sociais) 
são aplicáveis, potencialmente, a todo o território nacional [e também 
regional ou ainda internacional, contanto que os factos que lhes dão origem 
têm conexões com estes espaços (nacional e supra-nacionais), tal como 
sucede com as organizações regionais ou internacionais, 
independentemente das suas naturezas]. 

                                                 
1558 FREDERIK DE KLERK, “Prioridades globais após 11 de Setembro”, in Cidadania e novos poderes 
numa sociedade global, estima que os países ditos de Terceiro Mundo “necessitam, também, de níveis 
mais elevados de investimento nacional e estrangeiro. Terão de atingir níveis de crescimento de pelo 
menos 5% por ano se quiserem libertar-se da pobreza.” (p 108).  
O problema de investimento tem de ser visto na perspectiva da sua determinação, a sua natureza e a sua 
amplitude, para além de assegurar uma combinação óptima entre as necessidades em infra-estruturas e as 
de produção. Por outro lado, ainda, a prioridade concedida a formação e qualificação de quadros. Sabe-se, 
contudo, que a estabilidade político-governativo-militar é indispensável à atracção de investimentos, 
sobretudo estrangeiros.  
Vide JOSÉ LUÍS MORAIS FERREIRA MENDES, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural 
da Guiné (Continuação)”, p 143. 
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Em consequência o tipo de relações sociais que caracteriza as diferentes 
manifestações paradigmáticas diferem-se consoante as relações de 
produção que, por sua vez, vão prescrever o tipo e o grau de protecção 
conferidos aos sujeitos destas mesmas relações. Ou seja elas determinam a 
extensão da protecção garantida aos indivíduos que nelas intervém. 
Se atentarmos as diferentes relações sociais de produção que dominaram as 
nossas sociedades passadas e presentes elas concretizam estas ideias. O 
ensaio que se segue visa analisar os principais aspectos que determinaram e 
condicionaram as relações sociais no nosso país, nos vários períodos da sua 
história, para deles inferir as devidas conclusões sobre as matérias de que 
ocupamos nesta Secção. Nestas análises três são as componentes a 
considerar: social, económica e a demográfica, sem embargo de suscitarem 
outras considerações situadas no plano político (e administrativo) e 
religioso.   
   
Nas sociedades tradicionais as relações sociais encontram-se circunscritas a 
uma determinada comunidade, ligada por uma economia familiar ou local. 
Isto é as relações sociais e económicas nelas presentes não se travam entre 
classes produtivas, mormente a que detém o capital ou a que aliena a sua 
força produtiva, o direito de troca da força produtiva. Na verdade não 
existem diferenças entre os estratos populacionais e os seus estatutos 
sociais. Isso faz com que os fenómenos da produção, da repartição e do 
consumo sejam caracterizados, de uma maneira geral, por se dirigir 
unicamente a satisfação das necessidades dos indivíduos e famílias que 
compõe a comunidade familiar1559 ou local.  
Ao invés, o domínio colonial e a produção capitalista relacionaram vis-a-
vis os colonizadores e os nativos ou indígenas. Disso se nota facilmente que 
a diferença de estatutos jurídico-políticos determina grandemente a 
presença ou ausência de protecção social para uma das intervenientes no 
processo produtivo, que nem sequer de pessoa jurídica se trata, na 
verdadeira acepção do termo e do conteúdo que lhe são subjacentes. Assim 
sendo, este facto projecta-se na qualidade da pessoa e no (eventual) 
reconhecimento dos direitos conexos. 

                                                 
1559 Poder-se-à pensar que a escolha da família (e não do indivíduo) como unidade natural de base de 
estudo da pobreza nas suas dimensões tem a ver com as características apontadas. De facto, a família é 
composta por um núcleo de indivíduos cujas necessidades devem ser satisfeitas e quanto maia alargada, 
mais rendimento deverá dispor para o efeito.  
Regra geral o método a seguir traduz-se na ponderação do rendimento em função do número de membros 
que a compõe, sem consideração das necessidades específicas das crianças (porquanto o referencial 
comum é o adulto), para além de não atender as economias de escala. O problema respeita à utilização de 
«tabela de equivalência» centrada nos «adultos equivalentes» ou «agregados familiares equivalentes».  
É verdade que esta opção tende para a “arbitrariedade” ao pretender “converter” as famílias em tipos 
padronizados de consumo, que como se sabe, varia em função do tipo de família e da composição da 
faixa etária (e diria, também do ambiente sócio-cultural na medida em que haja ou não influência 
exterior) e má distribuição no seu seio.  
Vide para mais desenvolvimentos AMARTYA SEM, pobreza e fomes, pp 50-53.   
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A economia colonial diverge, assim, da economia tradicional devido os 
seus mecanismos e instrumentos de regulação. O mercado de produtos 
(matérias-primas, stricto sensu) e a moeda são dois exemplos de alterações 
das estruturas sociais e económicas e das relações sociais, antes 
desconhecidas nesta economia, e por conseguinte a dependência entre as 
duas economias, com o pendor para aquela. 
 
O aproveitamento económico das potencialidades naturais das colónias e da 
mão-de-obra nativa, o trabalho indígena, para a produção de matérias-
primas que interessavam a economia colonial, tal como se afirmou na 
Constituição e nas leis ordinárias, mormente, constituem um dos objectivos 
da produção capitalista colonial portuguesa. Este facto não permitiu a 
transformação da economia tradicional, devido o recurso intensivo e 
sistemático ao capital agrário em detrimento do capital industrial1560. Por 
outras palavras, o colonialismo não impulsionou o desenvolvimento 
económico nas colónias.  
A estagnação económica das economias colonizadas tivera origem 
sobretudo na carência do capital financeiro e industrial, na ausência de 
diversificação da produção e baixa produtividade limitada unicamente ao 
espaço geográfico português. Disso decorre o subdesenvolvimento, o atraso 
económico, não debelado, inclusivamente com a promoção da acumulação 
do capital nas colónias1561.  
Nesta perspectiva, a burguesia colonial encontrou na política económica 
colonial uma possibilidade de exploração capitalista, com os grupos 
económicos portugueses, sedeados na metrópole, a constituírem, nas 
colónias, as suas filiais como forma de nelas manterem as actividades 
económicas e perpetuarem a relação de dependência económica1562.  
 
A política de criação de elites coloniais visava a instrumentalização dos 
poderes económicos e a sua utilização como travão aos movimentos 
nacionalistas, como evidenciam o assimilacionismo e a emigração branca 
para a África portuguesa. Mas nem por isso não se verificou a reacção 

                                                 
1560 Neste particular, não se verificou alteração substancial nos métodos de produção em relação à 
economia tradicional, continuando o trabalho manual a ser mais intensamente utilizado na produção 
agrícola.  
1561 A alteração da política económica colonial no sentido da passagem da exploração comercial para a 
penetração do capital deu origem a investimentos em infra-estruturas, transportes e energia, sectores 
considerados prioritários nos III e IV Planos de Fomento. No caso de indústrias, elas eram rudimentares e 
não lucrativas, mas essenciais aos objectivos da economia portuguesa da época. Como forma de 
promoção do investimento nas colónias foi dificultada a transferência do capital nelas acumulado como 
constava da Lei de transferência de 1971.  
Sobre o assunto vide para mais desenvolvimentos EDUARDO DE SOUSA FERREIRA, Portugal e o 
neocolonialismo, pp 9, 13-14.  
1562 Sobre a actividade do capital português nas colónias cfr. para mais desenvolvimentos EDUARDO DE 
SOUSA FERREIRA, Portugal e o neocolonialismo, pp 15-24. Também VALDEMIR ALXANDRE, O 
império africano (Séculos XIX-XX), p 26. 
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nacionalista contra o capitalismo português em transformação, na altura, 
para o neo-colonialismo1563.    
A organização da produção colonial integrou, assim, um modelo 
económico de produção de matérias-primas e, logicamente, um circuito de 
comercialização e de distribuição que cobria o espaço geográfico 
constituído pela Metrópole e pelas colónias, através de uma reduzida 
unidade comercial (exemplifica-se a Companhia da Ultramarina e Casa 
Gouveia). 
O domínio da produção capitalista colonial está na origem da diferença de 
estatutos que marcou as relações sociais e manifestamente a protecção 
social dos nativos, desconsiderados ou diminuídos na sua personalidade 
jurídica e, em consequência, nos seus direitos. Explorados e humilhados os 
indígenas carregaram ainda o fardo de pagar impostos, não obstante a 
recusa de se submeter a soberania fiscal do Estado colonial1564. À parte os 
nativos que integraram o aparelho colonial, nas diferentes funções, a 
sociedade e a economia colonial criaram um sistema de relações que 
exclui, à partida, a esmagadora maioria da população nativa, carente de 
protecção social. Nesta economia a alienação da força de trabalho indígena 
é uma das formas de garantia do direito de troca e por conseguinte dos 
direitos à alimentação, incluindo os vestuários.  
 
Diferentes dessas são as relações de produção travadas no domínio do 
Estado livre e independente da Guiné-Bissau, que podem ser subdivididas 
em três momentos (que podem ser sintetizados nos seguintes: momento 
anterior à reforma; a reforma; a pós-reforma), como se indicam a seguir, 
em jeito de síntese dos principais aspectos que os caracterizam. 
Num primeiro, coincidente com os efeitos da crise de petróleo de 1973, 
altura em que o partido-Estado começa a delinear o seu projecto de 
sociedade e da economia, com a concepção de um modelo de 
industrialização do sector primário com dois propósitos: a auto-suficiência 
e segurança alimentar das populações e a descentralização do investimento. 
Era a fase de substituição de importações sob a égide do partido-Estado (de 

                                                 
1563 O neocolonialismo, segundo PABLO GONÇALEZ CASANOVA, “Colonialisme global et 
démocratie”, p 26, tem as explicações das suas origens ligadas ao capitalismo do século XIX: “Le concept 
de «néo-colonialisme» soulève d’autres problèmes. Il s’applique en principe à cette domination que la 
puissance du Centre exerce au moyen du marché, de la technologie dont elle a le monopole, du crédit et 
de la production et avec l’appui de gouvernements locaux, d’oligarchies et de bourgeoisies plus ou moins 
associé. Mais il ne faudrait pas que cette conception juste donne l’idée que qu’il y aurait deux étapes se 
succédant dans un processus historique unique et unidimensionnel. En fait, c’est dès la fin du XIXe siècle, 
quand on passe du capitalisme concurrentiel classique au capitalisme des oligopoles et à l’impérialisme, 
que se met en place le nouveau système. Ce sont là des changements qui se déroulent depuis la guerre 
entre l’Espagne et les États-Unis terminé en 1898 et jusque vers la moitié du XXe siècle quand 
apparaissent les premières sociétés transnationales.” 
1564 Ficou célebre a expressão crioula “sanchu nega pabia pa ka paga dasa” traduzida literalmente para 
português “Macaco não fala para não pagar imposto”, de que falava RICARDO SÁ FERNANDES, “A 
reforma fiscal guineense”, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, n.º 4, Março de 1997, pp 76.   
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orientação marxista-leninista), marcada essencialmente por 
comportamentos económicos exclusivos1565 que privilegiaram a protecção e 
a competitividade da economia nacional face ao exterior.  

                                                 
1565 Algumas considerações devem ser feitas. Primeira, entre nós, a limitação da actuação dos sujeitos 
económicos privados a sectores ou actividades estratégicos da economia nacional não obteve 
desenvolvimento explícito na CRGB 1973 que, no seu artigo 8.º, atribui seguinte missão: “O Estado 
desempenha um papel decisivo na planificação e no desenvolvimento harmonioso da economia nacional. 
A propriedade do estado colonialista e a propriedade dos traidores à Pátria serão transformadas em 
propriedade nacional.”   
Não se encontra por nessa Constituição nenhuma reserva de sectores ou de actividades do Estado, não 
obstante a suma importância que tem na conformação da economia e na actividade económica. Por isso os 
órgãos do poder político – mormente o legislativo – gozavam de uma ampla margem de conformação da 
economia em geral. Assim a integração da “propriedade do estado colonialista” na “propriedade 
nacional” é um mero acto de sucessão dos Estados; a integração da “propriedade dos traidores à Pátria” 
na “propriedade nacional” é um acto político-sancionatório que configura o confisco, como se disse 
supra; ambas as formas de transformação dessas propriedades não traduzem a delimitação de sectores. 
Segunda, a partir de 1975 até 1979, por diplomas avulsos se procurou remediar a situação de lacuna. 
Assim, a criação da empresa pública «Armazéns de Povo» para o exercício de actividades comerciais em 
regime de monopólio de importações de artigos de primeira necessidade (vide o artigo 3.º do Estatuto, 
aprovado pelo Decreto n.º 10/1975, de 20 de Fevereiro, publicado no BO n.º 8, de 22 de Fevereiro).  
Do mesmo modo que foi reservado o exercício de determinadas actividades segundo o mesmo regime. 
São exemplos a Lei n.º 4/1975, de 5 de Maio, publicada no BO n.º 19, de 10 de Maio, [classifica e integra 
o solo urbano, rústico e urbanizado, na totalidade, no domínio público, de onde se segue a 
insusceptibilidade da sua apropriação por particulares (Base I), sem prejuízo de uso e fruição a título 
concessionário (Base II)]; a Lei n.º 8/1975, idem, idem, (reserva ao estado a actividade de importação de 
produtos farmacêuticos, devendo, para o feito, criar uma empresa nacional especializada, de acordo com 
as Bases I e II, respectivamente); o Decreto n.º 12/1976, de 24 de Março, publicado no BO n.º 13, de 27 
de Março (reserva ao Estado a exploração em exclusivo de riquezas florestais, conforme o artigo 1.º do 
mesmo diploma); o Decreto n.º 19/76, de 10 de Julho, publicado no BO n.º 28, da mesma data, cria a 
Empresa Nacional de Importação e Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, 
denominada «Central Farmedi», atribuindo-a o exclusivo nas áreas de importação e distribuição – 
incluindo a instalação de agências e representações destes mesmos artigos e produtos –, em cumprimento 
do disposto na base I da Lei n.º 8/1975, de 5 de Maio; o Decreto n.º 23/76, de 24 de Julho, publicado no 
BO n.º 30, da mesma data, cria a Sociedade Nacional de Comercialização e Transformação da Madeira, 
«Socotram» (artigo 1.º), que exerce a sua actividade em regime de exclusividade, incluindo em relação 
aos seus derivados (artigo 2.º); o Decreto n.º 1/1977, de 13 de Janeiro, publicado no BO n.º 3, de 15 do 
mesmo mês, cria a Empresa Nacional de Gás «Guiné-Gás», com o exclusivo de comércio de importação e 
importação (respectivamente artigos 1.º e 2.º); o Decreto n.º 8/1977 (reserva ao Estado, através de 
empresas comerciais públicas, a importação e comercialização de produtos de primeira necessidade e de 
grande consumo popular, como arroz, o açúcar, a farinha de trigo, o sabão, o cimento, vinhos comum ou 
engarrafado, …, conforme o artigo 1.º); o Decreto n.º 34/1977, de 24 de Novembro, publicado no BO n.º 
48, de 26 do mesmo mês, concede ao «Petrominas» em regime de exclusividade a prospecção, pesquisa, 
desenvolvimento e exploração de jazigos de hidrocarbonetos nas plataformas designadas (artigo 1.º); o 
Decreto n.º 36/77, de 2 de Dezembro, publicado em Suplemento ao BO n.º 48, da mesma data, reserva ao 
Estado, por intermédio de empresas estatais, a actividade de comercialização e de exportação do óleo de 
palma (artigo 1.º).   
Terceira, as Bases Gerais das Empresas de Capitais Públicos, BGECP, aprovadas pelo Decreto n.º 
55/1993, de 28 de Outubro, e publicadas em Suplemento ao BO n.º 43, da mesma data, no seu artigo 4.º 
determina:  
“2. De futuro só poderão ser criadas empresas de capitais públicos em sectores ou actividades estratégicas 
da economia nacional. 
3. Para efeitos do disposto no número anterior os sectores ou actividades estratégicos são nomeadamente: 
a) Produção e distribuição de energia eléctrica; 
b) Captação, tratamento e distribuição de água; 
c) Extracção e refinação de petróleo; 
d) Administração de portos, aeroportos e aeródromos e prestação de serviços inerentes ao seu 
funcionamento.”  
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Não obstante a viragem no rumo da economia, a herança colonial revelou 
uma relação de produção na qual o campo produzia para garantir o sustento 
das cidades e vilas, através da produção tradicional, limitada às matérias-
primas. O campo era caracterizado por ser celeiro do país, delimitado a 
produção agrícola, pequeno comércio (ou melhor troca) do excedente da 
sua produção e trabalhos sazonais. A cidade representava uma sociedade 
onde se misturava a administração nacional nascente (que substituiu a 
colonial), o pequeno comércio e o trabalho braçal.      
 
As prioridades estratégicas de desenvolvimento da sociedade e da 
economia definidas pelo partido-Estado (como era própria de uma 
planificação central de tipo marxista-leninista) assentavam no 
“desenvolvimento auto-centrado”1566 que encontrava no sector agrário1567 
(rectius sensu, a agricultura1568 um motor de desenvolvimento) um 
                                                                                                                                               
Este artigo pode ser interpretado como contendo una fórmula de arbitramento dos interesses públicos e 
sociais e interesses privados, na ausência de uma Lei de delimitação de sectores de propriedade e das 
actividades económicas.  
Quarta, o entendimento dos sectores e actividades económicas é avaliado em cada momento da 
interacção do Estado com a economia em geral. Significa isso que a concepção e a extensão dos mesmos 
são função de cada estágio da economia. De resto, as actividades compreendidas na al. d) são concedidas 
a um estabelecimento público de direito internacional, a ASECNA, no âmbito da adesão da Guiné-Bissau, 
desde Janeiro de 2006.   
Quinta, o artigo 87.º, al. f), CRGB, na formulação da Lei Constitucional, reserva a ANP, com 
possibilidade de delegação normativa no Governo, legislar sobre a matéria de delimitação dos sectores de 
propriedade e das actividades económicas. Entretanto, até à presente data, não existe concretização legal 
deste dispositivo constitucional, incorrendo-se os órgãos legislativos em omissão. 
Vide para mais desenvolvimentos FILIPE DA BOA BAPTISTA, “Constituição económica e delimitação 
de sectores”, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, n.º 2, Setembro 1993, pp 31-42. 
1566 Conforme AMÉRICO RAMOS DOS SANTOS, “Breve reflexão sobre a evolução económica dos 
países africanos de expressão oficial portuguesa…”, p 520, numa alusão às directrizes económicas 
comuns dos programas dos movimentos de libertação nas ex-colónias portuguesas de África.  
1567 São elucidativas as medidas concebidas para o sector agrário, no quadro da CPDA, entre as quais: 
“Instituição dum Imposto de Consumo de base alargada; Integração do fundo florestal e de outros fundos 
e serviços geradores de receitas no orçamento do Estado (data de execução: 1996-1998); Continuação da 
redução das taxas sobre as exportações de produtos agrícolas (1996-1998); Reestruturação e redução dos 
efectivos do Ministério de Desenvolvimento Rural e da Agricultura tal como previsto (execução em 
1996); Responsabilização da comissão de adjudicação no tratamento dos dossiers de ajuda em factores de 
produção e equipamentos agrícolas (1996); Preparação de um programa de despesas em favor do sector 
agrário (Setembro 1996); Reforço de controle pelo respeito à legislação aplicável ao Fundo Florestal 
(meados de 1996); Elaboração de uma política florestal (meados 1997).”  
Segundo os dados estatísticos apresentados por AMÉRICO RAMOS DOS SANTOS, “Breve reflexão 
sobre a evolução económica dos países africanos de expressão oficial portuguesa…”, por alturas da 
independência e até meados da década de oitenta, este sector ocupa uma população camponesa cifrada em 
88%. Na actualidade a estimativa não se afigura de monta (82%, no ano de 1997). 
1568 Esta dimensão atribuída a agricultura pode ser encontrada na CPDA, ao afirmar que a “agricultura é 
base da economia”. Cfr. 2. Situação actual do sector agrário na Guiné-Bissau.   
Uma análise geral das características e problemas da agricultura da Guiné encontra-se nos trabalhos de 
José Luís Morais Ferreira Mendes, “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné”, pp 
89-144; “Problemas e perspectivas do desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, pp 605-652; 
“Considerações sobre a problemática da planificação e do desenvolvimento agrícola na Guiné”, pp 217-
223, bem como OBRAS ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, Vol. I, pp 44 e ss. 
O estado deplorável da agricultura nacional e as deficitárias finanças públicas são dois aspectos de uma 
economia severamente marcada pela crise e muito pouco optimismo no curto prazo. A ocupação de terras 
pelas populações locais, muito pobres, que utilizam métodos de cultivo muito rudimentares, sem contar 
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potencial de desenvolvimento das pequenas indústrias1569 nascentes de 
transformação de produtos agrícolas e outras como por exemplo de 
montagens, caso de automóveis. Vide supra.  
Esta linha político-ideológica permitiu configurar um tipo de Estado que, 
na sua organização e funcionamento, serviu de instrumento de 
materialização dos objectivos do partido. Um tipo de Estado centralizado e 
fechado sobre si, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista 
económico. Nestes termos, o seu papel de único agente económico e de 
desenvolvimento traduziu-se, na prática, num paternalismo assanhado: 
produzia e redistribuía. Não se tratava da refundação do tipo de sociedades 
patriarcais.  
O Estado-empresário, na sua versão de instrumento do partido-único, era 
ilimitado. Não se auto-controlava, na medida em que não criou nenhum 
mecanismo de controlo interno. Pensado unicamente como motor da 
política e da economia, em particular, os seus mecanismos distributivos, 
através das Lojas de Armazéns de Povo e de Socomin, foram ineficientes e, 
de alguma forma, injustos. Essa injustiça poderá estar na origem de um 
sistema paralelo – a par do sistema oficial de distribuição –, através do qual 
se abastecia de bens os dirigentes do partido-Estado e a sua entourage. Isso 
pode estar na origem histórica da corrupção no país, cujos sinais evidentes 
manifestavam a contradição entre o discurso oficial do centralismo e a 
realidade prática.    
 
Os finais da década de setenta são abundantes em carências sociais e 
económicas. O ano de 1977 revelou-se particularmente difícil para os 
guineenses em geral, sobretudo para a população da cidade, pela crise de 
produção de subsistência (e também de exportação). A escassez 
generalizada de bens essenciais, nessa altura, pôs a nu as virtualidades do 
tipo de desenvolvimento centrado na agricultura, dirigido a partir dos 
gabinetes1570, não obstante os centros de experimentação das granjas de 
Bissau e Contuboel.  

                                                                                                                                               
com o absentismo dos seus ocupantes e as guerras e convulsões político-militares, proporciona um baixo 
rendimento que mal garante a satisfação das necessidades do agricultor e sua família. Alia-se a isso um 
(quase) total abandono do sector agrícola (tal como acontece com a generalidade dos sectores da 
economia nacional) pelo poder político, ressalvado o interesse imediato pela cultura de castanha de caju.   
Foi num ambiente mais ou menos pessimista da França do século XVII que nasceu a enérgica reacção 
fisiocrática, tendo à cabeça Fraçois Quesnay.  
1569 A política de industrialização do país, se se considerar os seus resultados na actualidade, concluir-se-
ia que não contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, nem para uma melhor 
performance da economia. Para este resultado, várias razões são apontadas, como por exemplo, as que 
resultaram da análise das economias dos PALOPS e que são “o lançamento de projectos industriais de 
elevado custo, sobredimensionados e sem componentes efectivas de formação…” no dizer de AMÉRICO 
RAMOS DOS SANTOS, “Breve reflexão sobre a evolução económica dos países africanos de expressão 
oficial portuguesa…”, p 527.    
1570 Se é verdade que deve existir estruturas de coordenação da política económica, para efeitos de 
planeamento da actividade económica em geral, não menos verdade estas não podem estar afastadas da 
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realidade económica. Este facto teve o seu impacte na questão da política agrícola, de industrialização e 
de investimentos. 
Como se sabe o país tem registado uma progressiva desertificação, quer populacional, com a emigração 
para a cidade capital, quer económica, pela perda da importância e da autonomia do sector agrícola e o 
seu efeito sobre a inactividade de uma grande parte da população e a regressão da economia.  
Esta preocupação é ainda mais evidente se se atender o contexto do mercado comum oeste-africano, onde 
o país está empenhado. Este espaço requer uma produção transnacional, no quadro da liberdade de 
circulação e da concorrência entre os sujeitos económicos. A existência do mercado aberto e 
concorrencial, embora não invalidando as políticas nacionais – que devem conformar-se com as políticas 
comunitárias (exemplo a Política Agrícola Comum estabelecida no Capítulo V do Protocolo Adicional n.º 
II, relativo às políticas sectoriais da UEMOA), estas encontram limitações nos custos de oportunidade 
muito elevados, nas condições específicas da economia e ainda no orçamento público. Este último 
aspecto revela-se decisivo no quadro de políticas de austeridade macro-económica em resultado da União 
Económica e Monetária e do Pacto, sem contar com os compromissos assumidos com as organizações da 
Bretton Woods. 
Por outro lado, no quadro nacional, verifica-se uma atomização e dispersão dos agricultores que se 
limitam a recolhe dos frutos da natureza, sem necessidade de (grandes) investimentos em infra-estruturas 
e equipamentos. Facilmente se poderá concluir que a nossa agricultura alimentar e de exportação (da 
castanha de caju) sofre grandes dificuldades e carências.  
A política de importação de bens alimentares (sobretudo de arroz) desloca a atenção do Governo para o 
problema meramente de consumo, menosprezando a vertente da produção. Este modelo muito simples de 
organização do sector económico faz perpetuar a dependência económica e impossibilita o país de 
concorrer no mercado da sub-região e internacional. Decorre disso a ineficiência na afectação de recursos 
ou a deseconomia.   
A ausência de uma adequada política nacional e a formação de uma classe de especuladores comerciais 
dos preços da castanha de caju que congrega nacionais e estrangeiros sujeitam a agricultura de 
exportação às contingências das suas estratégias de negociação no mercado internacional, entre outras. 
Uma reorganização da agricultura nacional deverá passar pela promoção de iniciativas de cooperativas 
rurais, aproveitando-se das capacidades familiares, incentivos à profissionalização da actividade agrícola 
(uma actividade que continua a ser sazonal, limitada unicamente ao aproveitamento das condições 
climatéricas da época chuvosa) e criação de interfaces com a actividade comercial. Trata-se de uma 
“opção por um modelo simples de base sectorial … assenta, sobretudo em condições de eficiência 
microeconómica centrada na exploração agrícola e na empresa industrial que, entre si, deverão procurar 
as modalidades de integração vertical mais ajustadas às condições do mercado” tal como assinalava, para 
o caso português, ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e Desenvolvimento rural, p 14.     
Esta solução não pode ser entendida como uma qualquer discriminação ou protecção da agricultura 
nacional no conjunto da economia regional. Ela tem em vista debelar um dos grandes constrangimentos 
ao desenvolvimento rural do país que, a meu ver, não deve ser dissociada da sua base territorial, onde 
outras preocupações são também relevantes, como por exemplo a protecção ambiental e ecológica, a 
racionalização da utilização de recursos naturais para evitar a degradação continua dos solos sujeitos a um 
aproveitamento restrito apenas a plantação do cajueiro, ou ainda a retenção dos activos agrícolas nos seus 
locais de origem e a valorização do espaço rural. 
No fundo, o que se pretende é uma simbiose entre o homem, a sua capacidade de criação de riqueza, a 
produção e o ambiente que o rodeia. Uma interacção dos factores produtivos através de uma política 
agrícola que visa preservar, desenvolver e valorizar o potencial local. Ela se apresenta simples, sem 
complexidade, barata e adequada ao nível de desenvolvimento do país.  
Sem embargo, concordamos que tal solução peca pela sua parcialidade. Esta é a limitação de uma política 
agrícola de base sectorial, limitada aos territórios. Mas essa limitação é superável pela “articulação 
coerente e eficaz com as outras políticas em espaço rural, a sua interacção permanente e a retenção das 
mais-valias geradas localmente” (como sugere ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e Desenvolvimento 
rural, p 16) e pode funcionar como uma primeira etapa de um modelo plural mais complexo, que 
aproveita as vantagens comparativas já adquiridas, no sentido de se permitir concorrer com as outras 
economias (vantagens competitivas). 
Neste particular, um outro problema inerente às potencialidades agrícolas nacionais tem a ver com as 
inovações tecnológicas e o seu potencial de desenvolvimento. As particularidades naturais do país (muito 
sol e terras verdes…) e uma eventual produção de energias renováveis poderia resolver o grave problema 
de défice energético, que condiciona a industrialização do país. Mas para isso são necessários 
investimentos em larga escala. Do mesmo modo a estabilidade e a credibilidade …. 
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O fenómeno da racionalização dos bens alimentares, a fixação 
administrativa dos preços dos produtos primários e o êxodo do campo para 
a cidade-capital, consequências de um tipo de economia centralizada, 
podem ser, entre outras, consideradas causas de acentuada queda da 
produção nacional, sobretudo do arroz. Em resultados disso a diminuta 
disponibilidade de alimentos1571, que atingiu tanto as zonas rurais como as 
áreas urbanas – e embora em proporções desiguais –, e, por conseguinte, o 
bloqueamento dos circuitos de distribuição dos bens essenciais em termos 
de racionalização. 
 
Duas são as considerações complementares em torno da carência alimentar 
do ano de 1977, como se pode inferir: uma por via da concessão de direitos 
e de troca e outra por via de comportamentos políticos e burocráticos que 
procuram na fragilidade das instituições uma oportunidade de 
enriquecimento configurado como rent-seeking. 
 
A primeira leitura relativa à concessão de direitos e direitos de troca tem 
bases constitucionais e legais, envolvendo questões económicas e 
movimentos de populações. A consumação da independência política em 
1973 foi coroada de êxitos pela outorga da Constituição do mesmo ano e, 
no ano seguinte, o reconhecimento de jure da ex-potencia colonial. A 
formulação constitucional do poder do Estado está orientada numa lógica 
da sua integração no aparelho partidário (artigo 6.º CRGB 1973), 
assumindo papel decisivo na planificação e desenvolvimento da economia 
nacional e na nacionalização da propriedade do Estado colonialista e da 
propriedade dos traidores à Pátria – com as leituras que fazemos infra deste 
preceito – (artigo 8.º, idem).  
O papel determinante do Estado na economia explicava a integração do 
conjunto do solo na propriedade estatal e sua insusceptibilidade de redução 
à propriedade particular (Base I), sem prejuízo da concessão de direitos de 
uso e de fruição a particulares dos domínios estatais (Base II), sujeita ao 
critério da valorização efectiva do terreno (Base III). Estas disposições da 
Lei n.º 4/1975 podem influenciar a concessão de direitos e os direitos de 
troca.  
As economias tradicionais, como se sabe, baseiam-se mais nas dotações de 
força de trabalho e terras de cultivo. Isso significa que nelas a concessão de 
direitos é proporcional a utilização dessa mesma força, que, hoje, é 
alienada a favor dos ponteiros, na maior parte das vezes constituído por 
alóctones. A alienação de terras aráveis, pertenças das famílias e 

                                                 
1571 Uma abordagem da disponibilidade de alimentos e sua relação com a carência alimentar e concessão 
de direitos encontra-se em AMARTYA SEM, Pobreza e fomes, pp 20-21; 166-171, respectivamente. 
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comunidades locais, por camponeses, é sintomática da redução dos seus 
rendimentos normais e da estabilidade dos ganhos1572.  
Assim, se se calcular os salários1573 a preços da castanha de caju – 
independentemente de quaisquer incentivos –, em virtude da alienação da 
mão-de-obra, uma das formas de concessão de direitos, facilmente se 
conclui que eles são fixados a um nível baixo comparativamente ao preço 
do arroz no mercado nacional e no mercado internacional. 
A capacidade de trabalho, da qual resulta o direito de troca1574 de arroz (ou 
outros bens ou produtos), no conjunto da sociedade tradicional, nesses 
termos, depende da capacidade de renovação da população rural – ou 
melhor da família, em relação à qual se verifica a concessão de direitos e 
direitos de troca –, seriamente ameaçada pelo fenómeno da emigração para 
a cidade capital. Assim, a sua abordagem, em termos de alternativas, dever 

                                                 
1572 Tudo isso é resultado de um processo de liberalização económica que, ao cabo e resto, contribuiu para 
empobrecer, ainda mais, de uma maneira geral, os agricultores, para além de os tornar mais vulneráveis à 
carência alimentar. Nesses termos, a taxa de troca do arroz (a principal base calorífica do país) medida 
pela mão-de-obra rural, não respeita o direito de propriedade, mas sim a alienação da propriedade, 
garantindo, desta forma, uma contrapartida variável em função de factores como a produção ou os 
incentivos concedidos. 
1573 A relação entre a renda e os salários foi estudada por DAVID RICARDO, Princípios de economia 
política e de tributação, pp 31 e ss. 
A atenção que o autor emprestou as sociedades agrícolas, do seu tempo, está na origem de grandes 
contributos para a ciência económica, de entre eles a distribuição do produto gerado pelo trabalho entre 
os proprietários de terras (a renda), os trabalhadores assalariados (o salário) e os arrendatários (o capital), 
através de leis naturais; a teoria da renda influenciada por THOMAS ROBERT MALTHUS quanto à 
desproporção entre o crescimento da população e os alimentos, em que uma maior procura induzida por 
um aumento da população deve ser respondida com o cultivo de terras menos férteis, com maior custo de 
produção; e a teoria do valor de um bem determinado pelo trabalho incorporado na sua produção.  
1574 AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, pp 245-246, chama a atenção para a complexidade na 
determinação dos direitos de troca de qualquer economia por se tratar de um processo complexo, 
influenciado por factores económicos, sociais, políticos e institucionais. Este facto está na origem da 
caracterização e não determinação desta temática por parte do autor. Para o efeito, dois são os modelos 
escolhidos: um primeiro resultante do estudo de THOMAS ROBERT MALTHUS (An investigation of 
the cause of the present high provisions, 1800), que procura relacionar a população com os alimentos, um 
complemento da sua teoria (sobre o aumento) da população. De igual modo a focalização da escassez 
alimentar como resultado do comportamento dos preços e da distribuição. Esta última teoria fixa-se, 
como é óbvio, nos ajustamentos (no sentido do aumento) dos preços dos alimentos para eliminar parte da 
procura no mercado e manter a oferta – realça o papel dos preços no ajustamento da procura á oferta e 
não uma qualquer especulação –, uma tarefa dificultada pela concessão de subsídios aos pobres, o que 
reforça a ideia de aumento dos preços. Um problema meramente de direitos de troca dos mais pobres 
(Leis dos Pobrea). 
E um segundo a partir do estudo da fome de Bengala, 1943. Partindo de uma mesma base, a população, o 
autor considera cinco classes [“1. capitalistas e proprietários agrícolas; 2. camponeses; 3. trabalhadores 
urbanos e semi-urbanos (força de trabalho industrial urbana, trabalhadores da construção militar, 
trabalhadores urbanos eventuais, etc.); 4. trabalhadores rurais (trabalhadores agrícolas); 5. produtores 
familiares rurais (fornecedores de serviços rurais, artífices, etc.)”] para efeitos de direitos de troca. Entre 
elas forma-se uma complexidade de relações, nas quais se expressam a produção para auto-consumo, a 
alienação da força do trabalho, os salários, os preços dos produtos, a oferta dos cereais, a procura 
monetária, os capitalistas, os proprietários,… 
Conclui o autor que a fome de Bengala de 1943 afectou “a maioria da força de trabalho agrícola e os 
fornecedores de serviços rurais e artífices, não mostra que outros grupos também sofreram” (p 260). 
Trata-se pois de um problema de direito de troca.     
Para mais desenvolvimentos sobre o assunto vide do autor e obra citada, pp 246-261.   
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ser feita introduzindo a componente pública no domínio da sua fixação no 
local de origem.  
 
A segunda leitura da carência alimentar desse ano e posterior deu mote a 
uma expressão crioula, por nós já conhecida, que se vulgarizou durante 
essa época e imortalizada em música clássica: “m’bai toma” – “fui tomar” 
na tradução literal portuguesa –, numa clara crítica ao sistema de 
distribuição política dos bens essenciais, de aproveitamento das vantagens 
por parte da classe política e governativa e suas clientelas para o 
abastecimento pessoal e familiar. Este é um dos aspectos de um rent-
seeking organizado pelo sistema político estruturalmente estratificado 
segundo um modelo do partido-Estado e comandado através das estruturas 
(partidárias), centralizadas, com uma Administração Pública subordinada 
às suas orientações. Um ambiente político-administrativo que facilita o 
desenvolvimento de um tipo de clientelismo partidocrático.      
Em sua consequência, uma outra projecção do rent-seeking na organização 
económica que conforma com o tipo de Estado. Como se sabe a 
centralização das decisões económicas da produção à distribuição facilitou 
a racionalização do consumo, segundo critérios de afinidades e fidelidades 
políticas, imprimida por uma hierarquia partidária e administrativa. E 
marginalizou todos os que não se identificavam com um dos grupos atrás 
mencionados. Talvez se poderá, por isso, pensar que a carência alimentar 
de 1977 atingiu desigualmente os guineenses na medida da participação no 
aparelho partidário e administrativo ou do grau dessas mesmas afinidades e 
fidelidades.     
 
Recorrendo aos ensinamentos de AMARTYA SEN sobre a concessão de 
direitos e de troca concluir-se-ia que existem dois direitos: um concedido 
pela produção e outro pela troca. Estes podem ou não ser autónomos e 
independentes, nas circunstâncias em que haja produção sem a troca ou 
comércio, respectivamente a relação de concessão de direitos de troca da 
produção própria e relação de concessão de direitos. A primeira destas 
relações supõe que o trabalhador esteja no seu mundo da economia [podia-
se trazer à colação a estória de Robinson Crusoé (e Sexta-Feira, um 
canabalista domesticado) na ilha desabitada, no meio de grandes privações 
e adaptação às condições de sobrevivência]. A autonomia, em resultado do 
isolamento, é muito importante sobretudo no comércio internacional devido 
às flutuações da economia globalizada1575.  
Como se lembrará, a teoria do equilíbrio geral vai neste sentido: a 
independência do comércio, através da qual as economias utilizam 
unicamente os seus próprios recursos sem qualquer contacto com o 

                                                 
1575 Neste sentido AMARTYA SEN, Pobreza e fomes, p 241. 
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exterior. É verdade que este pressuposto é de difícil confirmação, sobretudo 
porque existe interdependência entre as actividades e os sectores da 
economia. Mesmo as profissões (artesões, tecelões, ferreiros, entre outras) 
que aparentam autonomia não fogem a esta regra. Os próprios agricultores 
sem terras estão incluídos neste grupo, porquanto carecem de alienar as 
suas forças de trabalho para garantirem a sobrevivência. 
Neste sentido a fome e a carência alimentar podem ser entendidas como 
consequência da não autonomia na produção de alimentos devido à 
interdependência de actividades e de sectores da economia. Esta é a regra 
que domina a economia em geral independentemente do seu estádio de 
desenvolvimento. A troca é, por conseguinte, um elemento essencial da 
economia, sem a qual a actividade económica não completa o seu ciclo e 
não satisfaz as necessidades dos sujeitos económicos em geral. 
A (relativa) autonomia do campo face à cidade, a carência e escassez de 
produtos mais procurados pela população camponesa, o êxodo rural (e a 
tendência, no presente, para o agravamento, pode significar a explosão 
demográfica urbana e, em consequência os problemas de habitação, saúde, 
água, saneamento básico,), aliada a uma política pública menos 
consentânea com os objectivos estabelecidos em documentos oficiais, não 
favoreceram o prosseguimento do desenvolvimento económico e social 
conforme os objectivos contemplados nestes mesmos documentos. O frágil 
equilíbrio dos mecanismos de produção camponesa e as fragilidades das 
actividades económicas em geral estavam à vista de todos: políticos, 
dirigentes, economistas, burocratas, população, etc, num país em que as 
condições naturais e climatéricas são propícias a actividades agrícolas e, a 
partir delas, uma infinidade de possibilidades reais de indução de processo 
de desenvolvimento.  
Em resumo, somente uma análise do discurso e prática estatais1576 permite 
compreender o passado e o presente da sociedade, da economia e da 
política na Guiné-Bissau. A existência de um sector público, com as 
dimensões que se conhece, e a planificação económica1577 são heranças 
coloniais, independentemente da direcção em que se evoluiu o país e a sua 
economia, e os contornos políticos que surgem e ressurgem no cenário do 
país real. Ou seja, o período imediato da independência política resultou 
num fracasso das políticas do Estado revolucionário, de inspiração 

                                                 
1576 Os estados africanos ao Sul do Sahara, onde se inclui a Guiné-Bissau, apresentam traços 
característicos comuns, que permitem um estudo comparativo das suas economias. Um dos estudos 
apresentados por MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África 
ao Sul do Saara”, pp 145-152, elege como critérios os seguintes: o sector público; a planificação; o grau 
de abertura da economia; outros (onde se incluem a política agrícola; as estratégias e políticas industriais; 
a estratégia de integração económica; e a política social) e os políticos. 
1577 Segundo MAKHTAR DIOUF, “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento na África ao 
Sul do Saara”, p 147, a “planificação (bem como o sector público) foi introduzida em África pelas 
potenciais coloniais (França, Grã-Bretanha), que não podiam ser suspeitas de implantar as bandeiras do 
comunismo no continente.” 
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marxista-leninista, e dos seus governos, muito apoiados pelos governos dos 
países comunistas/socialistas na luta pelo derrube do colonialismo e 
imperialismo. Mas, entretanto, estas experiências não foram suficientes 
para criar um tipo de economia consentânea com as aspirações dos povos 
que atingiram a emancipação política. 
 
Um dos marcos importantes desta fase é o início do fim do projecto de 
industrialização, iniciado ainda na década de setenta e que fora abandonado 
logo a seguir ao Movimento 14 de Novembro de 1980. A estratégia de 
desenvolvimento económico do mesmo partido-Estado privilegiou, nessa 
altura, o investimento nas pequenas e médias unidades de produção e de 
transformação de matérias-primas, deslocalizadas (lembre-se da Fábrica de 
Compotas “Titina Silá”1578, em Bolama; da Unidade de produção Leite 
Blufo, em Bissau; da Unidade Industrial de Cumeré; da Cerâmica de 
Bafatá; da Cooperativa Unidade e Progresso, em Bissau) e de montagem de 
viaturas (Volvo e Nhaye). Estes eram sinais de um (um novo) modelo 
desenvolvimento nacional embrionário e de combate ao atraso, que se 
revelou, na prática, sem sucesso.  
A componente social destas unidades de produção e de comercialização era 
de suma importância, devido o facto de se privilegiar a criação de 
empregos para a mão-de-obra local. A tentativa de equilibrar o país 
nacional, no domínio das infra-estruturas económicas, aliou-se a estratégia 
de manutenção dos trabalhadores e suas famílias nas respectivas 
localidades. [Em consequência as comunidades mantinham-se 
estabelecidas nas suas zonas de origem e a actividade de produção 
assegurada num ambiente familiar de grande coesão. Nessa altura não eram 
conhecidos os fenómenos da pressão urbana e da emigração, aliás existia, 
em moldes novos, o controle administrativo de circulação no território 
nacional.]  
O modelo económico nacional sugeria uma orientação de tipo keynesiano 
de estímulo da procura efectiva global quanto ao pleno emprego e efectiva 
protecção social, a partir das unidades de produção. Em consequência criou 
desequilíbrio nas contas públicas, em virtude da fraca fiscalidade. Nessa 
época, a expansão quantitativa do Estado era sinónima da regulação das 
relações sociais e económicas, sem embargo da falência do seu projecto de 
desenvolvimento da sociedade.  
Não obstante a permanência de alguns laivos do passado colonial, a 
conjuntura histórico-política em que se estabeleceram essas mesmas 
relações e o tipo de sociedade triunfante não compadecia com qualquer 
                                                 
1578 Esta unidade económica surge na sequência da “política do Estado no domínio de industrialização dos 
produtos primários, com vista a reduzir a nossa dependência dos mercados externos e a promover um 
verdadeiro aproveitamento das nossas riquezas agrícolas” lê-se do Preâmbulo do decreto n.º 3/1977, de 19 
de Janeiro, publicado no BO n.º 5, de 29 de Janeiro. Assim, o artigo 2.º do mesmo diploma concede-lhe 
as actividades como “a produção, a transformação e a comercialização de frutas tropicais.”  
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visão elitista do Estado, quer na sua vertente política, quer na sua vertente 
económica. Assim a rejeição ou até mesmo erradicação de comportamentos 
económicos que infligem tratamentos desumanos aos indivíduos em 
proveito de grupos ou de interesses, numa linha de rompimento com as 
estratégias monopolistas e dominantes do passado colonial. Mais do que 
isso a sanção política decretada no artigo 8.º da CRGB 1973, pelo instituto 
de confisco.  
No passado, a estatização da economia fundamentou-se numa estratégia de 
desenvolvimento económico-social que implicava, desde logo, uma forte 
intervenção do partido-Estado. Uma economia planificada, com as suas 
regras e princípios, mas incapaz de empreender tentativas de romper com o 
passado, na medida em que “muitas das políticas do Estado colonial 
continuaram”1579. Esta fase transitória, com certeza, podia ser caracterizada 
de alguma confusão no plano da conciliação das novas com as velhas 
políticas económicas.  
O posicionamento do Estado, enquanto único agente de desenvolvimento, 
haveria de sustentar-se forçosamente numa forte participação da camada 
camponesa, pelo menos no que tange à sua capacidade de produção e à 
vontade de adesão ao seu projecto de sociedade, sob pena de não conseguir 
realizar o objectivo da agricultura modelar o desenvolvimento económico e 
social. Deste ponto de vista o paradigma e legalidade revolucionários não 
conseguiram libertar-se, por completo, das amarras do paradigma e 
legalidade coloniais. 
 
Com o segundo momento, concordante com a abertura da economia 
nacional ao exterior, a globalização, surgiu o que designaria 
impropriamente de capitalismo guineense1580, um fenómeno que 
desconhece a acumulação primitiva do capital, conexa com a produção de 
excedente necessária à concessão de direitos de troca. Um tal excedente 

                                                 
1579 PETER KARIBE MENDY, “A emergência do pluralismo político na Guiné-Bissau”, p 36. 
1580 Referindo-se à situação africana em geral, JOSEPH KI-ZERBO, À quand l’Afrique ?, p 20: “Face à 
un capitalisme de cette nature, en absence d’une vraie bourgeoise nationale, le capitalisme africain n’a 
aucune chance, sauf comme démembrement d’un système mis en place depuis le XVI e siècle et donné 
aujourd’hui par la triade : USA-Europe-pôle asiatique.”  
Sugestivamente, no plano generalizado, as críticas de GEORGES CORM, A nova desordem económica 
mundial, pp 35-36, quando alinha o grupo constituído por “chefes de Estado e altos funcionários ou 
militares de patente elevada, na maioria dos casos mas não exclusivamente, longe disso, originários do 
Terceiro Mundo, cujas fortunas, arranjadas com o tráfico de influências ou a corrupção directa, se 
refugiaram nos paraísos fiscais e bancários dos países já ricos. 
Ligados a esta categoria de príncipes, todos os empresários mais ou menos honestos que conseguiram 
obter contratos largamente sobrefacturados cujos benefícios excepcionais lhes permitem uma vida de luxo 
entre as grandes capitais do mundo… 
Finalmente, a vasta rede de traficantes, nacionais e internacionais, de droga, de armas, de mão-de-obra 
barata e de qualquer produto ou qualquer pessoa…” (Itálicos no original). 
E conclui, em jeito de balanço de ameaças ao capitalismo liberal, dos nossos dias, ainda na p 36: “Trata-
se da legião dos novos detentores do rendas do século XX cuja fortuna não é sustentada por qualquer base 
produtiva, mas antes, pelo contrário, pela desorganização dos mecanismos económicos modernos.”  
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que estaria na origem, no passado, da acumulação do capital pelos 
capitalistas tradicionais. Por isso, a designação que melhor se adeqúe a 
nossa realidade é a de um capitalismo sem acumulação primitiva de capital 
(no entendimento da ciência económica), deficientemente financiado pelos 
mecanismos bancários1581 (num país em que a actividade bancária só 
recentemente começa a ganhar dimensão na economia).  
Este mesmo capitalismo, por outro lado, carece de um espírito 
empreendedor, que o projecte na via do processo de reestruturação e de 
inovação empresarial. Ele identifica-se com um estrato social emergente, 
sem qualquer tradição secular de produção que combina os factores de 
produção e nasce num meio urbano, cidade-capital, desenraizado de um 
espírito de obtenção de mais-valia, uma base comum a todas as formas de 
capitalismo. Numa palavra, sorrateiramente é considerado um capitalismo 
duplamente suspeito: pela sua cumplicidade com o poder político, no 
passado, e pela sua actividade de duvidosa licitude, no presente. Ele, em 
suma, aproxima-se mais de formas de rent seeking.   
Este capitalismo surge como resultado de um desnorte que posteriormente 
caracterizou a política nacional de desenvolvimento que, na prática, se 
traduziu no estrangulamento político da capacidade produtiva nacional, 
consumado com a política de desenvolvimento imposta pelas organizações 
internacionais da Bretton Woods, para ceder lugar a um poder económico 
formado em torno de um poder político elitista e com interesses 
económicos.   
Parecia que a política de desinvestimento público iniciado em 14 de 
Novembro de 1980 antecipou as consequências da imposição da 
participação da economia nacional na economia global como convém as 
                                                 
1581 O auto-financiamento, através de poupanças individuais (locais), constitui uma das formas possíveis 
de financiamento da actividade económica e comercial. No contexto particular da economia guineense 
poder-se-ia pensar que ele é responsável pela maior parte dos investimentos nacionais, uma vez que a 
actividade bancária não está desenvolvida para financiar o investimento nacional. Como se sabe, o 
desenvolvimento exige capitalização. Esta, por sua vez, depende da capacidade de criação de riqueza e de 
acesso ao crédito bancário (a intermediação bancária), indisponível para investimento e crescimento 
económico, por falta de rentabilidade?, por carência de recursos?, pelas políticas monetárias irracionais?, 
pelos efeitos inflacionistas e consequente redução do crédito à economia?, pelo ambiente de negócios e 
funcionamento das instituições, mormente os tribunais?...    
O binómio poupança-investimento versus PIB têm-se revelado insatisfatório comparativamente aos 
esforços que devem ser empreendidos. Basta pensar que a produção interna nacional é insuficiente para 
garantir o consumo interno em bens e serviços essenciais, para se aperceber o desequilíbrio nesta matéria. 
Em termos estatísticos durante muitos anos acumularam-se saldos negativos do orçamento público: 
poupança fiscal negativa. Isso é sintomático de uma economia cujo sector público consome, em despesas, 
mais do que a capacidade geradora de receitas públicas. Do ponto de vista da poupança privada (onde se 
inclui a remessa dos emigrantes) apreciado relativamente à gestão das finanças públicas, no entanto, 
situa-se a um nível baixo comparativamente aos padrões internacionais.   
Nestes termos, o financiamento da economia nacional tem encontrado na fonte externa, através de 
poupanças e investimentos externos, o seu normal expediente. Durante as últimas décadas o 
financiamento do investimento tem sido assegurado, primordialmente, por poupanças externas, que tem 
vindo a regredir nos derradeiros anos. A extrema dependência da economia nacional ao exterior revela 
que o seu investimento não resulta do crescimento da economia e a quantidade da moeda que nela circula 
financia os défices comerciais e poderá contribuir negativamente para a sua competitividade e da União.  
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instituições económicas e financeiras internacionais. A perda da capacidade 
económica de produção nacional, primeiro, pelo subaproveitamento dos 
investimentos que iniciaram o processo de modernização económica na 
tentativa da modernização social, e depois, pelo aconselhamento técnico do 
BM e FMI, fracassou completamente a política de crescimento e 
desenvolvimento económicos segundo as opções políticas e económicas 
nacionais.   
As consequências de uma política mal concebida são devastadoras para a 
economia nacional e para a sociedade, como demonstram esta pequena 
amostra. No plano político, a multiplicação dos conflitos políticos e sociais, 
o conflito de interesses, a promiscuidade entre o político e económico, a 
redistribuição de rendimentos dominada por critérios meramente políticos. 
E, no plano social e económico a dependência extrema1582, o agravamento 
da pobreza, uma larga população abandonada à sua sorte, inexistência de 
políticas públicas de incentivos à economia e apoios sociais, desconfiança 
em relação aos políticos e violências individuais e colectivas e suas 
reproduções.  
Em particular a condição de dependente político, social e economicamente 
pouco ou nada restou, mesmo a tão almejada especialização da produção de 
castanha de caju, o principal produto de exportação e de troca no mercado 
internacional, uma vez que o Estado havia de abandonar a sua matriz 
empresarial. O afastamento do Estado da actividade económica tinha como 
pressuposto a sua substituição pelos sujeitos económicos privados, cujo 
surgimento está grandemente ligado ao processo de reforma económica no 
país. Este facto marca substancialmente a economia nacional devido às 
suas peculiaridades. 
Uma delas ligadas ao capitalismo guineense está na sua origem recente – à 
parte uma insignificante nata comercial anterior à própria independência 
nacional – longe de qualquer processo de produção capitalista na sua 
verdadeira acepção. Ele é fruto do processo da liberalização económica que 
na actualidade coabita com uma liberalização política que mascara diversas 
realidades no seu conjunto. Começa por assumir a forma de um capitalismo 
fundiário ou agrário e evolui, no presente, para um tipo de capitalismo 
próximo dos existentes nas sociedades modernas, centrado principalmente 

                                                 
1582 O relativo usufruto de avanços tecnológicos por parte das economias africanas constitui um factor 
impeditivo da concorrência. Num contexto de abertura dos mercados em geral, em que os produtores e 
consumidores são facilmente manipuláveis pelas empresas multinacionais, com os seus circuitos de 
produção e de comercialização, os nossos camponeses são proibidos de competirem.  
Conforme RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 126: ”O agricultor, precisamente, perde nesse jogo toda 
a margem de monopólios. Esmagado por um nível internacional no qual se desenrolam «guerras» 
(banana, gado americano com hormonas) e se tomam decisões que lhe escapam, entalado a montante, 
com as grandes multinacionais que lhe vendem matérias-primas e produtos fitossanitários a forçaram-no 
às suas normas e às suas condições, e, a jusante, com as grandes cadeias de distribuição a imporem-lhe os 
seus preços, o criador ou o produtor de frutos e legumes torna-se um mero «trabalhador ao domicílio», 
sem protecção social, internamente submetido à lei do capital.” 
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na prestação de serviços nos sectores hoteleiros e turísticos. Esta fase muito 
nebulosa da nossa economia, como se disse, mistura comportamentos 
económicos traduzidos numa corrida desenfreada a grandes superfícies de 
terras, as pontas, destinadas unicamente à actividade económica de 
plantação de árvores de fruto como cajueiros, mangueiros e cana-de-açúcar, 
resumindo-se a transformação dos seus produtos – daí a denominação do 
capitalismo fundiário ou agrário. 
 
Outra das características típicas do capitalismo guineense, integradas no 
mesmo momento, ainda de sinal negativo, e prevalecente em certos meios, 
está relacionada com a promiscuidade entre o político e o económico (com 
todas as implicações a nível das instituições e seu funcionamento), a 
ausência de boa governação (fortes sinais de corrupção, participação 
económica ilícita, rectius sensu, branqueamento de capitais)1583. Dada a sua 
natureza, ele é desregrado, desligado do Estado, amoral e perverso. 
Alguma visão neo-liberal da economia prevalecente nas relações 
económicas internacionais fomenta e mantém cumplicidade, de certa 
forma, com este tipo de capitalismo, que mais se assemelha a uma selva – 
dominada pela (quase) ausência do Estado e das suas instituições 
reguladoras da economia e das relações entre os sujeitos económicos – em 
proveito de interesses estranhos à colectividade1584. Assim, os 
envolvimentos em parcerias avalizadas pelo próprio Estado. Este tipo – a 

                                                 
1583 Uma problemática que pode ser vista do ângulo de enfraquecimento do poder político em virtude do 
poder de altas finanças internacionais, um adepto da desregulamentação do circuito financeiro nacional e 
internacional.  
Convincentes, nesta linha, são as análises de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 89-90, que 
culminaram com a seguinte conclusão: “Não nos deixemos enganar: a criminalidade financeira é a filha 
«natural» do laissez-faire e da desregulamentação; sempre existiu, mas, se não estivermos atentos, 
passaremos progressivamente de uma economia com criminalidade para uma economia de 
criminalidade.” (p 89). (Itálicos não é nosso. No original). 
No âmbito da UEMOA existem dispositivos legais e regulamentares sobre o assunto. A Directiva n.º 
07/2002/CM/UEMOA, relativa à luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 
no espaço da União; a Lei Uniforme relativa à luta contra o branqueamento de capitais nos Estados 
membros da UEMOA; o Decreto-Quadro da criação, organização e funcionamento de uma Célula 
nacional de tratamento de informações financeiras; o Regulamento n.º 14/2002/CM/UEMOA relativo ao 
congelamento de fundos e outros recursos financeiros no quadro da luta contra o financiamento do 
terrorismo nos Estados membros da UEMOA; a Decisão n.º 06/2003/CM/UEMOA relativa à lista de 
pessoas, entidades ou organismos visados pelo congelamento de fundos e outros recursos financeiros no 
quadro da luta contra o financiamento do terrorismo nos Estados membros da UEMOA; a Decisão n.º 
04/2004/CM/UEMOA que modifica a Decisão n.º 06/2003/CM/UEMOA. 
1584 Esta é apenas uma pequena amostra do que ocorre no plano internacional. Um exemplo da 
cumplicidade das organizações económicas e financeiras internacionais encontra-se em RENÉ PASSET, 
A ilusão neoliberal, p 89: “As próprias instituições internacionais – e simultaneamente os governos 
nacionais que nelas estão representados, comportam-se como cúmplices objectivos, se não intencionais, 
da canalha internacional: o relatório sobre a utilização de fundos emprestados pelo FMI a Moscovo, 
elaborado pelo gabinete internacional de consultores Price water house Coopers e divulgado a 3 de 
Agosto de 1999 pelo jornal russo Kommersant, esclarecia que o dinheiro do FMI, teoricamente destinado 
a apoiar o rublo, servia apenas, graças a sua montagem jurídica engenhosa passando pelo paraíso fiscal de 
Jersey, para encher os bolsos da nomenclatura mafiosa que domina o País.” 
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contrário do capitalismo colonial – não tinha um (verdadeiro) projecto de 
sociedade e da economia.  
As principais características deste momento, em suma, resumem-se numa 
imposição da liberalização económica e comercial isolada e 
descomprometida, no plano social, das famílias e dos seus membros, 
atingidos pela eliminação de postos de trabalho, carentes de protecção 
social e mergulhados em conflitos sociais; uma classe política com 
interesses económicos próprios e conflituantes com o interesse público e 
colectivo, indícios de negócios ilícitos e branqueamento de capitais.   
 
Um terceiro e último momento começa com o processo de liberalização 
económica até à actualidade. A reforma económica e financeira no quadro 
das organizações da Bretton Woods ditou o afastamento do Estado-
empresário, na vã tentativa (pelo menos até ao presente) da sua substituição 
pelos sujeitos económicos privados, como se a teoria económica liberal 
tivesse validade por si só. Nesta fase, com algumas perturbações estranhas 
à actividade económica, regista-se um retrocesso no campo social e 
económico. O sector privado revela-se incapaz de garantir os bens e 
serviços anteriormente produzidos pelo Estado, indispensáveis à 
sobrevivência dos mais carenciados.  
A liberalização económica e as privatizações serviram convictamente para 
reformar e reformular o Estado-empresário, esquecendo-se a sua 
componente social. A mutação da economia nacional negligenciou a 
política de incentivo de absorção da mão-de-obra, constituída por jovens 
que procuraram a primeira oportunidade no mercado de emprego. As 
universidades, as politécnicas, os centros de formação técnico-profissionais 
nacionais – bem como no estrangeiro – têm formado, nas diferentes áreas 
de saber, muitos técnicos. Independentemente das particularidades 
individuais ou de grupos, certo é, porém, o facto de a integração no 
mercado laboral depender da capacidade de criação de mais empregos e de 
reformas, quer na Função Pública, quer nas empresas públicas (cada vez 
mais afrouxadas, em virtude da visão redutora das funções estatais na 
sequência da liberalização económica e privatizações), quer nas empresas 
privadas (sem essa capacidade de absorção).  
As políticas neo-liberais advogadas pelas organizações financeiras 
internacionais da Bretton Woods privilegiam a obtenção de superavit para 
o pagamento da dívida pública. A lógica da actuação do Estado e das 
finanças públicas são subvertidas em nome da prioridade dos pagamentos 
externos e estrangulamentos a objectivos de políticas económicas que 
visem os mais desfavorecidos. Como consequência, assiste-se ao 
desmantelamento da administração pública, à ineficiência e à inoperância 
do Estado, incapaz de obter receitas públicas para satisfazer as despesas 
primárias. 
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Uma das consequências nefastas da execução do programa de estabilização 
económica, primeiro, e dos programas de ajustamento estrutural, depois, 
está no seu impacte nas estruturas administrativas e empresariais do Estado 
e sua consequência, no domínio do licenciamento dos funcionários 
públicos e trabalhadores das empresas estatais, numa economia em que o 
maior emprego é o próprio Estado. 
Este processo visava uma reafectação de recursos humanos pelo mercado e 
tem um elevado custo social que a política deve suportar. Assim, por 
exemplo, os conflitos e as instabilidades sociais, em consequência de 
desemprego, não são comportados pelo mercado mas sim pela política, que 
deverá encontrar solução de protecção social adequada para as pessoas e 
famílias que perderam a única fonte de rendimentos. 
Ao prescindir do concurso de alguns trabalhadores públicos e dos 
trabalhadores das empresas do sector empresarial do Estado, sem criar 
alternativas (públicas ou privadas) que permitam a reintegração (e 
requalificação) dos mesmos na vida laboral activa, está-se, implicitamente, 
a criar uma classe social inoperante e improdutiva, composta de 
desempregos, sem recursos para a sua subsistência e da sua família. Por 
outras palavras, a política reformista do Estado deixa por resolver um 
problema, a questão social. 
Ao não neutralizar os efeitos nefastos1585 da execução dos programas de 
reformas do sector público administrativo e do sector público empresarial 
cria-se uma potencial fonte de conflito na sociedade guineense e 
aprofunda-se a crise da família, maxime a autoridade do bonne 
paterfamiliae, e com ela o início da corrosão e desintegração do tecido 
social, cujas consequências são bem visíveis a nível da solidariedade 
privada e da inter-ajuda dos membros da família, sem contar com a 
incapacidade e perda de confiança no Estado e nas suas instituições, deles 
resultantes.            
 
Os insucessos da economia guineense devem ser apontados 
substancialmente a política do partido-Estado e a política das organizações 
financeiras, económicas e comerciais da Bretton Woods. A liberalização 
económica e as privatizações foram consideradas os estandartes destas 
organizações. A urgência e a rapidez com que se processaram são 
incompatíveis com a estrutura institucional e o bloco de legislação na altura 
existente, bem como o nível cultural e de gestão nacionais. A experiência 

                                                 
1585 Vide em sentido idêntico ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e Desenvolvimento rural, pp 58-59, 
que, ao referir aos programas patrocinados pelas organizações da Bretton Woods e seus acordos 
comerciais, escreve: “Estes programas, incidindo sobre estruturas económicas e sociais 
extraordinariamente débeis, minam a coesão nacional dos países mais pobres, alguns deles de história e 
formação muito recente. Os acordos comerciais preferenciais, a cooperação para o desenvolvimento e a 
ajuda alimentar não são suficientes para contrariar ou compensar os efeitos perversos daqueles 
programas.” 
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monolítica de orientação central era sinónima de êxitos hipotecados tal 
como se viu com as privatizações. 
As reformas prosseguidas no domínio do Estado-empresário não visaram a 
sociedade. Estas foram concebidas por pessoas que mal conheciam a 
realidade nacional. A ausência de estudos de caso está na origem de 
imposição de modelos e soluções de manuais condenados, à partida, a 
fracasso. A liberalização económica e comercial beneficiou a elite política 
(que se transforma, igualmente, em elite económica) que se cria com a 
independência, agora com facilidade de acesso a crédito ou de aproveitar 
ilicitamente da fraqueza institucional. 
O falhanço está patente nas reformas e contra-reformas: a liberalização, as 
privatizações e a estabilização constituem fases de um processo que 
procura o seu aprofundamento com vista à criação de instituições fortes. 
Dois problemas se colocam: o seu significado e como conseguir tal proeza, 
sabendo de antemão que as instituições em geral, e poder judicial em 
particular, funcionam de forma muito deficiente.    
 
É nesta contradição e confrontação entre uma procura muito substancial e 
uma oferta muito restringida que se perspectiva a evolução da economia 
nacional e o projecto de desenvolvimento, que não se crê satisfatório sem 
pleno emprego1586. 
O debate político neste país deverá centrar-se, grosso modo, na capacidade 
de gerar mais oportunidades de formação técnica e profissional, de trabalho 
e logo de protecção social. Não há desenvolvimento sem aproveitamento 
das capacidades e qualidades técnicas e profissionais. O mundo global é 
fértil em trabalhos precários e outras formas que não dignificam a pessoa 
do trabalhador e sua família. O artigo 23.º, n.º 41587, DUDH, manifesta esta 
preocupação ao estabelecer parâmetros para o questionamento de um 
emprego como trabalho. 
Aliás, o laicismo, o subaproveitamento, a emigração de quadros 
qualificados que ainda se verificam no presente ilustram bem a (falta de) 
qualidade da política de gestão do recurso humano no país. Não se admira 
pois que se agudizam alguns sinais presentes no memento anterior: o 
desemprego, a pobreza, os conflitos sociais, a violência urbana, os assaltos 
a mão armada, etc.  

                                                 
1586 À parte este objectivo, a nível pessoal o trabalho é um dos factores de identidade social numa dupla 
perspectiva: a de inclusão social e a de fonte de rendimento.  
Neste sentido assinala PAULO PEDROSA, Prefácio à obra de RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 11: 
“O mundo que nasceu do capitalismo moderno e da Revolução Francesa é constituído por sociedades 
salariais, em que o trabalho é fonte de identidade social, e o salário, fonte predominante de rendimento da 
generalidade da população. A exclusão do trabalho e do rendimento tendem a acontecer em simultâneo.” 
1587 “Todo aquele que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, garantindo-lhe, bem 
como à família, uma vida em conformidade com a dignidade humana e completada, se for caso disso, por 
quaisquer outras formas de protecção social.” 
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Em suma, são sinais que reclamam um novo contrato social1588 que 
certamente comportará as múltiplas carências sociais. Elas são infindáveis 
perante a escassez de recursos económicos e financeiros. Não menos certa 
será a prioridade de uma política pública de pleno emprego, a partir da 
reestruturação e reformulação das instituições públicas e dos seus 
organismos e da criação de um tecido empresarial nacional capaz de criar 
oportunidades de emprego. Este novo contrato contempla também uma 
particular atenção da descentralização da administração do Estado, na 
perspectiva de implicar uma nova visão do conjunto da sociedade e da 
economia.    
 
Apesar da distância que separa estes momentos, em suma, reafirma-se que 
a alteração qualitativa do tipo de Estado não se registou, em consequência, 
ganhos relevantes para a economia e a sociedade, que podiam ser 
traduzidos numa maior protecção social. Como ficou demonstrado as 
razões abundam e multiplicam-se. A crise de valores sociais, como a 
família e sociedade, a nação, o colectivo, a responsabilidade, a justiça, etc, 
tudo pela ausência de um normal funcionamento do Estado e das suas 
instituições, que se manifesta na incapacidade de dar respostas no domínio 
da regulação das relações sociais e das questões sociais prementes, como 
seja garantir um mínimo de satisfação de direitos aos seus servidores ou 
ainda aos que carecem da sua solidariedade.     
 
Convém, noutra abordagem, não se pode perder de vista que a estrutura da 
economia nacional está fortemente dependente da configuração social e 
demográfica actual e futura. No caso guineense, uma população em 
transição do campo para a cidade-capital. Para isso contribuiu três factores 
a saber: a emigração iniciada na pós independência política, a liberalização 
económica e a urbanização. A conjugação dos mesmos originou um rápido 
aumento da população1589.  

                                                 
1588 Para FREDERICO MAYOR, “Desenvolvimento endógeno e governação democrática”, p 96: “(…) é 
necessário um novo contrato no qual se conte com a expressão livre do povo através dos Parlamentos 
escolhidos livremente pelos concidadãos.”  
A meu ver esta é uma condição formal, mas não bastante. O direito a voto e a capacidade eleitoral passiva 
devem ser acompanhadas de uma democracia substancial, que integra todas as contribuições.  
1589 É um facto as discussões sobre a relação entre o crescimento demográfico e o desenvolvimento 
transcendem para o lado da relação homem versus ambiente. A revitalização do debate proporcionada 
pela teoria da população malthusiana e a resposta encontrada, e depois reformulada pelos 
neomalthusinianos: as políticas de redução da natalidade e anti-concepcionais. Estas opõem-se a doutrina 
de procriação responsável da Igreja Católica. 
Vide sobre o assunto, para mais desenvolvimentos, BENTO XVI, Caritas in Veritate, 51 e ss. Igualmente 
os comentários de FRANCISCO SARSFIELD CABRAL, “Caritas in veritate: a importância dos 
fundamentos”, in Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 169, n.º 1, 2009.  
Hoje em dia, os Estados em isolado e em conjunto debatem os próximos decénios em matéria da taxa de 
crescimento, da evolução demográfica, da natalidade, do fluxo migratório, da actividade económica, etc. 
para se perspectivar o futuro da Segurança Social, em termos de computar a parcela do produto interno 
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Na tradição guineense, sobretudo entre a população camponesa, a 
imperatividade do trabalho do campo determina uma maior taxa de 
fecundidade, como resposta a necessidade de utilização intensiva da mão-
de-obra. Igualmente a determinação desta pela cultura e religião 
tradicional. Mas, presentemente, assiste-se a uma transição demográfica 
devida à urbanização, à emigração para a cidade, ao aumento do nível de 
instrução e ao crescente papel do planeamento familiar, mesmo nas 
comunidades locais. Ou seja misturam-se aqui consequências da destruição 
e desestruturação das nossas aldeias, da perda de referências culturais e 
religiosas atávicas e da modernidade. 
A relação positiva entre o rendimento familiar e o número de filhos (e 
sobrinhos e outros dependentes), uma leitura que encaixa na perspectiva 
neo-malthusiana, explicou durante muito tempo o comportamento 
demográfico nacional. De facto, a economia familiar de subsistência, ainda 
dominantemente praticada, entre nós, depende grandemente, do número de 
indivíduos que integram a família e unidade de produção e de consumo1590.  
A procura de procriação de crianças quer qualitativamente (as despesas de 
saúde, educação, instrução) quer quantitativamente (o número de filhos), na 
sociedade tradicional, não depende dos bens e serviços no mercado, nem da 
disponibilidade dos pais, regra geral, ocupados nas tarefas do quotidiano.  
Na família tradicional certamente o nascimento de mais um filho1591 – 
sempre desejável! num país de elevada taxa de morbilidade e mortalidade 
infantil –, com todas as implicações, em termos da sua manutenção e 
crescimento, é considerado uma dádiva. O seu custo é partilhado pela 
comunidade, na convicção que ele é um novo contribuinte líquido para o 
acréscimo do rendimento familiar e da comunidade, quando esta, na 
prática, não lhe consegue garantir bens, serviços e rendimentos necessários 
à sua formação pessoal e integração social.  
O mesmo é dizer que a família deixa de funcionar como rede de sustento 
económico e moral. E isso afecta grandemente o processo de socialização 
dos seus novos membros e a construção da sua identidade parental.    

                                                                                                                                               
bruto a afectar à função protectora. Vide algumas indicações sobre os debates em ILÍDIO DAS NEVES, 
“Os regimes complementares de segurança social”, pp 255-332. 
Para uma leitura do comportamento da população guineense, a partir do ano de 1991, vide BANCO 
MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de fragilidade estatal e de transição 
social, pp 16 e ss. 
Não menos insignificante é o dilema que dele resulta: um crescimento populacional (interno) baseado 
unicamente na dinâmica interna, sem contactos com o exterior, para reduzir a pressão populacional. Ou 
um crescimento populacional (externo) assente na abertura ao exterior, através da criação de uma 
dinâmica que permitirá pressão sobre os recursos disponíveis e sobre o ambiente. 
1590 Vide neste sentido, para o caso europeu, FERNANDO RIBEIRO MENDES, Conspiração grisalha, pp 
26 e ss. 
1591 Existe, nas nossas sociedades, a crença e propensão para a procriação de um número elevados de 
filhos. Aliás é comum a expressão crioula “un fidjo i ca fidjo” (tradução literal para português: “um filho 
não é filho”. Na sua base estão razões de morbilidade e mortalidade infantil e também de índole 
meramente económica: trabalho no campo e sustento das famílias nas cidades.    
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Pensa-se, outrossim, que este aspecto está na origem de participação de 
crianças, de tenra idade, juntamente com os adultos, nos trabalhos do 
campo e nas lides da casa. Assim sendo, a tendência natural é de um 
aumento da procura de crianças pelas mulheres que, regra geral, ‘se casam’ 
precocemente e daí o reforço desta tendência. 
Não menos verdade é o facto de o custo da sua manutenção constituir 
encargo principalmente das mulheres. Elas procuram mais filhos com três 
motivações principais: não serem surpreendidas pela fatalidade da doença e 
da morte, de um lado; potenciar a acumulação de riqueza, pois, 
tradicionalmente, os filhos são considerados sinais de riqueza, de outro; 
nessa senda eles garantem o futuro da mãe (e também do pai)1592, a 
protecção social na terceira idade, ainda de outro lado.  
Todos estes aspectos em conjunto são determinantes na procura de crianças 
(por parte das mulheres domésticas e de baixo rendimento), um problema 
da análise económica da fecundidade e também da análise da protecção 
social tradicional. Este mesmo problema é intrínseco à análise da evolução 
da relação entre as gerações, sobretudo na família e na comunidade local.  
Com efeito, nelas convivem dois fenómenos, o envelhecimento e a 
emigração para a cidade-capital. Aquele torna-se cada vez mais 
preocupante sobretudo devido à destruição gradual das estruturas e 
instituições sociais tradicionais, agravado pelo abandono dos mais jovens à 
procura de melhores de condições de vida longe das suas terras de origem. 
Este último fenómeno está na origem da expansão das relações 
interpessoais para fora do ambiente tradicional, da redução do activo 
humano produtor de riqueza e de rendimento familiar e, de certa forma, do 
atraso do sector primário e da actividade agrícola.  
O valor económico da criança na sociedade tradicional, em suma, é 
inquestionável. A sua participação na actividade económica do sector 
informal – muito menos na do sector formal – supera largamente o 
investimento necessário à renovação do capital humano sujeito a maiores 
desgastes físicos naquelas actividades tradicionais que utilizam mais 
intensamente o trabalho.  
Já se disse que a estrutura da família guineense compreende regra geral 
pais e filhos e familiares próximos ou distantes, como são os vizinhos e 
amigos. Ou ainda um desamparado. Numa sociedade poligâmica, as 
famílias monoparentais, contrariamente o espírito da união marital, tendem 
a ganhar alguma relevância, com as mutações e variedades de relações 
conjugais e organizações familiares (como é o fenómeno recente ‘casa 
dois’ ou união concubina sem co-residência, um exemplo de transformação 

                                                 
1592 No mesmo sentido HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, p 148: “Dans les sociétés 
traditionnelles, avoir le plus grand nombre possible d’enfants vous assure la prospérité et une vieillesse 
choyée.” 
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da instituição familiar e da união marital1593, que não se confunde com a 
união de facto, pelos seus pressupostos legais e sociais), fontes recentes que 
sugerem mudanças civilizacionais.  
Todas estas mudanças são propícias, entre outras, a um aumento de 
nascimentos no interior da família, independentemente das relações 
conjugais ou tipo de relações organizacionais que está na sua base. E, com 
isso, (alguns) problemas próprios de sociedades com uma grande 
população de crianças, adolescentes e jovens, muita das vezes, sem apoio 
de ambos os progenitores.  
A fluidez e diversidade de relações sociais são, na actualidade, as principais 
características da nossa sociedade nacional. Este é, também, um sinal de 
transformação social da instituição família e de transição demográfica, a 
que se acresce, no concernente à constituição e manutenção da família, as 
consequências do fenómeno emigratório para a Europa e outras paragens. 
A destruição do campo, e com ela a solidariedade tradicional, marca o 
início ou a passagem dos aglomerados populacionais que se aproximam das 
cidades ou emigram para estrangeiro – um fenómeno contemporâneo do 
êxodo rural e do desequilíbrio na repartição das populações em termos de 
géneros humanos, e da perda ou diminuição de sentimentos de 
solidariedade, em consequências –, onde o segragacionismo racial 
confronta os indivíduos de diferentes raças. 
Em particular a situação da mulher e o seu importante papel no combate à 
pobreza e exclusão social, conforme dissemos supra, sendo certo que ela é, 
socialmente, mais vulnerável e mais exposta a efeitos negativos das 
conjunturas (principalmente nas situações de recessão económica) e 
estruturas económicas desfavoráveis, mormente o desemprego1594. 

                                                 
1593 Até a reforma do Código Civil, no ano de 1976, pela Lei n.º 3/1976, existia, em consequência do 
direito da família constituída segundo a lei civil e católica, a filiação ilegítima, em virtude do nascimento 
de filhos fora da constância do matrimónio. 
Em relação a estes fenómenos na Europa Ocidental, vide HENRI MENDRAS, L’Europe des Européens, 
pp 165-167.    
1594 Atendendo tal importância, a camada feminina carece de uma maior protecção social, sobretudo nos 
domínios do emprego e da formação profissional. As acções a eles direccionadas têm a vantagem de 
melhorar a posição do estrato social feminino relativamente ao masculino para além de garantir, no geral, 
uma substancial melhoria dos padrões comportamentais e de nível de vida. Estes dois últimos aspectos 
não integram a posição redutora à mera defesa de igualdade criticada por GAVYN DAVIES and DAVID 
PIACHAUD, “Social policy and the economy”, p 41: “Again the expansion of the female labor force in 
the interests of increasing sex equality may conflict with the goal of reducing unemployment.”  
Estamos com ADRIAN SEINFIELD, «The necessity for full employment», quando afirma que “Greater 
sexual and racial equality are also jeopardised by the recession. Even the limited gains in employment 
made by women in the early and mid-1970s already seen to have been eroded by rising unemployment. 
These groups tend to lose out doubly amid high unemployment. They are less able to obtain jobs and also 
receive less public support for special measures when those long established in the labour force are in fear 
oh their own jobs. This atmosphere is a fertile one for scapegoating those seen as “outsiders”. Married 
woman have experience of this but racial, ethnic and religious groups suffer the most. This is ‘the misery 
that generates hate’, as Beveridge put it at the start of his Full Employment in a free society.”  (p 63). 
Este mesmo autor considera o (um alto nível de) desemprego um “luxury that the nation simply cannot 
afford” (p 64). 
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Contudo, não se trata de um problema exclusivamente nacional, nem da 
nossa época. O exercício pelas mulheres1595 de trabalho socialmente 
consideradas subalternas ou de menor importância (no sector informal, 
empregadas domésticas, jornaleiras, bideiras1596, hortícolas) exige, por 
vezes, esforços físicos incompatíveis com a sua capacidade física. Esta 
subalternização do trabalho feminino é explicada, em parte, pela sua 
condição social, económica e cultural. Veja-se, por exemplo, que, em 
determinadas etnias, a escolarização feminina não é comummente 
aceitável. De outro lado, a condição feminina conduz a injustiças graves e 
desigualdade de tratamento1597, tão visíveis na recompensa do esforço 
físico ou intelectual, não somente no sector formal, mas também no sector 
informal da economia.   
 
Em termos clássicos, um dos grandes problemas macroeconómicos diz 
respeito à falta de capacidade de absorção de toda a população adulta, 
qualificada ou não, pela economia nacional (regional ou internacional). 
Esta incapacidade do mercado assegurar postos de trabalho, não obstante o 

                                                 
1595 A Revolução Industrial permitiu libertar as mulheres dos pesados trabalhos agrícolas em algumas 
paragens (excepto nas sociedades guineenses, sobretudo no campo). Vide sobre o assunto JOHN 
KENNETH GALBRAITH, Economia e bem público, pp 49 e ss.    
Cfr. para a situação portuguesa a análise de MANUEL VILLAVERDE CABRAL, Cidadania política e 
equidade social em Portugal, Celta Editora, Oeiras, 1997, pp 79-97. 
Entre nós, essa libertação tardará a chegar, pois é facto a ocupação da mulher guineense nas actividades 
agrícolas e caseiras constitui realidade dos nossos dias. O estatuto social da mulher tem implicações no 
domínio da protecção social. Não raras vezes as mulheres/mães solteiras são a única fonte de rendimento 
e de sustento familiar. Assim encontramo-las em todas as actividades e sectores da economia formal e 
informal, desempenhando, portanto, um papel de protectora por excelência.  
A dicotomia exercício da actividade profissional versus protecção social (rectius sensu segurança 
económica e segurança social) incide negativamente na condição da mulher guineense e da sua família, 
sobretudo monoparental. A dura realidade nacional revela a faceta daquela abandonada à sua sorte, sem 
protecção social, ou quando muito, beneficiária, por extensão dos direitos do marido ou companheiro 
concubino – no dizer de JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la Sécurité Social, pp 170-171, 
“droits dérivés”.) –, se assim entender o legislador ou o intérprete-aplicador de direito, que, a exemplo da 
instituição previdencial nacional, afasta essa possibilidade nas situações de união de facto não 
formalizado. Assim, a vulnerabilidade da mulher agrava-se se porventura romper o laço ou vínculo 
conjugal ou marital ou ainda falecer o marido ou companheiro.  
1596 Expressão nacional/local muito usual para designar as mulheres que se dedicam à compra e (re)venda 
de bens de consumo de primeira necessidade ou mercadorias de diversa natureza e proveniência. 
Geralmente, as mulheres recorrem às possibilidades do comércio informal para sustentarem as suas 
famílias, uma vez que grande parte da família tradicional guineense encontra nelas o seu único ganha-pão. 
Elas, as bideiras, constituem apenas um dos actores do comércio.  
Segundo MARIA MANUELA ABREU BORGES DOMINGUES, Estratégias femininas entre as bideiras 
de Bissau, pp 300-301: “Os actores envolvidos no comércio são pois numerosos, e actuam em vários 
níveis, podendo-se distinguir, de acordo com as classificações locais, os «comerciantes», os «djilas», os 
«bindidores», os «kulkadores» e as «bideiras».” Na definição da autora, estas últimas, “as «bideiras» são 
mulheres que compram junto de múltiplos pequenos produtores os excedentes da produção, por exemplo, 
de arroz ou peixe, reunindo uma quantidade apreciável de mercadoria, que depois, distribuem em grosso 
ou a retalho noutros mercados, a partir da sua própria casa, ou através de «kulkadores» que revendem as 
mercadorias junto dos consumidores.” (Itálicos no original). 
1597 Pode-se ver algumas considerações, sobre o direito comparado português, em MARIA DO ROSÁRIO 
PALMA RAMALHO, “Igualdade de tratamento entre trabalhadores e trabalhadoras em matéria 
remuneratória: a aplicação da Directiva 75/117/CE em Portugal”, pp 159-181. 
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alargamento da dimensão do mercado único, é, tecnicamente, considerada 
de desemprego, podendo ser voluntário ou involuntário.  
Segundo a visão liberal da economia qualquer desequilíbrio encontra 
solução no próprio mercado, único capaz de funcionar livremente, sem 
tutela exterior. Nestes termos, a incapacidade dele gerar pleno emprego 
pode ter como causa a disfunção colocada ao seu funcionamento. Assim, 
por exemplo, a rigidez do salário, no sentido da não redução1598. No pólo 
oposto, a visão keynesiana recusa tal relação, e coloca a questão na 
perspectiva de consumo e investimento e conclui que o desemprego 
depende da procura global1599, uma visão que mereceu criticas de 
economistas modernos, entre os quais MILTON FRIEDMAN.  
O critério de distinção do desemprego voluntário ou involuntário constitui 
querela entre os keynesianos e macroeconomistas das expectativas 
racionais. No entender destes, os choques económicos desequilibram a 
relação entre os salários e a oferta e procura de emprego, considerando o 
trabalho uma mercadoria. Logo que cessam os seus efeitos a tendência é 
para um rápido ajustamento destas variáveis económicas. Durante o 
período de recessão económica aumenta o desemprego, em virtude das 
pessoas procurarem melhor emprego. Significa isso que não se trata da 
incapacidade do mercado oferecer postos de trabalho, mas sim da escolha 
de um melhor emprego. O desemprego é, assim, uma opção pessoal, 
voluntária1600, sem reflexo na economia real. Este entendimento não é 
partilhado pelos economistas keynesianos, que acentuam o problema do 
desemprego, pelo menos parte deste, na capacidade do mercado, 

                                                 
1598 No mesmo sentido, MICHEL HUSSON, Miséria do capital, p 71. Em sentido próximo THOMAS 
COUTROT e MICHEL HUSSON, “O mercado de trabalho”, p 84.  
Para P. A. SAMUELSON & W. D. NORDHAUS, Economia, p 747, “(…) o desemprego involuntário” 
define-se “como uma situação em que os trabalhadores qualificados são incapazes de encontrar empregos 
com o salário corrente.”  
Referindo-se aos custos da integração monetária na abordagem de Fleming-Corden, entende PETER 
ROBSON, Teoria económica da integração internacional, p 105: “Esta é a perspectiva de avaliação da 
unificação da taxa de câmbio desenvolvida por FLEMING (1971) e CORDEN (1972a). Estas análises 
pressupõem que existe uma relação inversa entre as taxas de variação dos salários monetários e o nível de 
desemprego, de modo que a baixos níveis de desemprego correspondem altas taxas de variação dos 
salários monetários, e a altos níveis de desemprego, baixas taxas de variação dos salários monetários. Esta 
relação, envolvendo a análise de situações de desequilíbrio, foi pela primeira vez avançada por PHILIPS 
(1958), com base em investigações empíricas.” 
1599 Sintetizando a visão keynesiana, AV, Introduction général à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, p 129, escreve : « Le circuit classique est remis en cause par Keynes 
qui réfute la relation épargne investissement. Par lui, lorsque les producteurs observent une baisse de la 
demande et des commandés, ils interprètent non pas comme un report de celle-ci dans le temps, mais 
comme une réduction. Au lieu d’investir, ils diminuent leurs investissements. Les ménages vont alors 
épargner plus car ils sont inquiets de ne pas voir les entreprises investir. Si les ménages consomment 
moins, les entreprises vont moins produire et vont être conduites à licencier.» 
Conclui assim que «Dans cette analyse, le chômage est du à la faiblesse de la demande. Ainsi, pour sortir 
du sous-emploi, le remède est simple : il faut augmenter la demande. L’outil le plus adapté est, pour les 
keynésiens, la politique budgétaire, composante de la demande…» (Negrito no original).   
Vide ainda nesta linha THOMAS COUTROT e MICHEL HUSSON, “O mercado de trabalho”, pp 89-90. 
1600 Neste sentido THOMAS COUTROT e MICHEL HUSSON, “O mercado de trabalho”, pp 84-85. 
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reflectindo a situação de recessão. Neste caso o desemprego é entendido 
como algo que nada tem a ver com a opção pessoal, mas dela alheia. É um 
aspecto involuntário da economia1601.   
Numa sociedade com a nossa estas querelas doutrinárias parecem 
desgarradas da realidade. Na verdade, como várias vezes se disse, uma 
grande parte da população está desempregada, sem ocupação. Mais do que 
isso os trabalhadores rurais exercem actividade no único intuito de 
conseguir o ganha-pão. Ou seja, são considerados trabalhadores por conta 

                                                 
1601 Vide por todos P. A. SAMUELSON & W. D. NORDHAUS, Economia, p 747.  
Segundo as expectativas racionais em macroeconomia, através da Curva de Phillips (em homenagem ao 
seu autor, o economista neozelandês Alban William Phillips) das expectativas racionais, a chave dos 
ciclos económicos está na interpretação errada das pessoas das situações em que se encontram. Esta curva 
centra-se na arbitragem entre a inflação e o desemprego. Sugere que este não pode ser reduzido sem se 
correr o risco de uma alta taxa daquela, cuja redução provocaria custos sociais: o desemprego e 
económicos: relação de sacrifícios ou de perdas cumuladas de produção e de emprego. No longo prazo 
não se verificaria dependência deste em relação àquela (ou sua variação no caso da Curva e Phillips 
acelerada – situação de pós crise -, conforme Friedman-Phelps). Vide para mais desenvolvimentos 
JACQUES LECAILLON, Introduction générale à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
CONTEMPORAINS, pp 17-18. Vide ainda THOMAS COUTROT e MICHEL HUSSON, “O mercado de 
trabalho”, p 87. 
O abandono, pelos trabalhadores, dos seus empregos, na esperança de conseguirem um melhor, explica o 
elevado índice de desemprego. A surpresa, para estes, ocorre quando as suas expectativas são frustradas 
ao não conseguirem empregar-se. Resta, assim, o recurso a subsídios de desemprego. 
Este mesmo raciocínio aplica-se à relação entre a oferta de moeda versus salários monetários e preços. O 
aumento inesperado daquela faz aumentar, igualmente, os salários e preços. Nesta situação 
desconhecendo-se os trabalhadores o efeito da mesma sobre os preços, a tendência é de uma interpretação 
não consentânea com a realidade. A oferta de mais trabalho faz reduzir o desemprego. E, por conseguinte, 
o produto nacional. No sentido oposto a corte nos salários e preços e o efeito sobre a economia.  
Esta é a situação da curva de Phillips, que expressa a relação inversa entre o nível de desemprego e o 
nível de inflação. Quanto mais alta a taxa de desemprego menor será a taxa a de inflação, porquanto 
menor desemprego se alcança naquela situação de inflação. E, portanto, o ideal seria um equilíbrio entre 
as duas grandezas económicas. Mas esta conclusão aplica-se somente a análises de curto prazo, como 
bem revelaram as crises petrolíferas de 1973 e 1979, com a consequente subida generalizada de preços e 
da inflação.    
Na sua versão elaborada, a Curva de Phillips das expectativas racionais (contributos de outros 
economistas, nomeadamente Milton Friedman e Edmund Phelps) explica a taxa esperada de variação dos 
salários monetários e o aumento efectivo dos salários ao mesmo ritmo. Se se igualar as duas taxas o 
desemprego situa-se à taxa natural, no ponto A, sem surpresa. Mas, qualquer choque motivado por 
inflação faz aumentar os salários nominais dos trabalhadores para além do nível esperado, e estes 
decidem trabalhar mais pelo facto de se confundirem que obtiveram efectivamente aumentos reais, e 
assim diminui o desemprego. Com isso desloca-se o ponto A para B.  
Em síntese, qualquer intervenção (através de políticas fiscais ou monetárias para influenciar o produto e o 
emprego), a partir dos pressupostos das pessoas, não tem vantagens para a economia: o teorema da 
ineficácia da política governativa, prevista por parte das pessoas, contanto que os preços e os salários são 
flexíveis. São estes dois elementos (expectativas racionais e flexibilidade de preços) que determinam a 
ineficácia da intervenção dos governos. 
Sobre o assunto vide P. A. SAMUELSON & W. D. NORDHAUS, Economia, pp 747 e ss. Também N. 
GREGORY MANKIW, Principes de l’Économie, pp 904-930.    
O desemprego é considerado um problema generalizado das economias nacionais, sobretudo as dos países 
em vias de desenvolvimento, onde a situação é de completo sub-emprego ou desocupação populacional. 
Segundo JACQUES LECAILLON, Introduction générale à obra PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX CONTEMPORAINS, pp 15-16, a sua evolução « varie en outre d’un pays à l’autre en 
fonction des structures du marché et des législations sociales : en particulier, elle est sensiblement plus 
forte en Europe qu’aux ‘Etats-Unis où le marche de l’emploi apparaît relativement dynamique. Certains 
auteurs ont même utilisé l’expression - «d’euroscléorose» pour dénoncer les conséquences de 
réglementations excessives, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché.»    
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própria, autónomos, sem qualquer relação jurídica de subordinação. 
Diferentes dos por conta de outrem ou ainda empresários. Eles não são 
dominados por um espírito organizativo, do qual decorre uma eventual 
organização sindical com força reivindicativa. Não existe um movimento 
agrário.  
Na esmagadora maioria o trabalho agrícola limita-se ao indivíduo e sua 
família. Não existe relação entre os trabalhadores que comungam os 
mesmos problemas. As carências organizativa e de coordenação tornam 
particular o sector agrícola. Trata-se de um problema histórico-cultural1602, 
que poderá ser ultrapassado com profundas reformas estruturais a nível 
geral. 
O envelhecimento da população campesina e a atracção da cidade, onde o 
nível de vida se situa num patamar (relativamente) mais elevado, e a 
desertificação do campo delas decorrentes, não permitem renovar a força 
de trabalho necessário à actividade agrícola de subsistência. A 
modernização e redefinição das estruturas agrícolas constituem um 
imperativo e uma urgência, decorrentes da necessidade de adaptação da 
economia nacional às realidades nacionais. Por outro lado isso mesmo 
resulta dos imperativos da integração económica regional e mundial. Estes 
desafios impõem um patamar mínimo, fornecido pelo rigor da 
competitividade entre as economias que se integram. 
Uma leitura atenta, enfim, permite deduzir as consequências da nossa 
ruralidade: o peso relativo do emprego, sub-emprego e do desemprego 
versus encargos com a protecção social. Este último, o desemprego, varia 
em função da evolução da população activa e sua pressão sobre o mercado 
de trabalho. Considerando que a população nacional, no seu conjunto, é 
dominada maioritariamente por jovens facilmente se infere o rácio da 
população activa e emprego/desemprego1603, e sua consequência1604: uma 
larga franja populacional sem ocupação. 
                                                 
1602 No mesmo sentido JOSÉ ESCOBAR JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social agraria, 
pp 36-37. 
1603 Para uma análise estrutural desta temática vide CARLOS LOPES, “Diagnóstico e estratégia de 
valorização dos recursos humanos da Guiné-Bissau”, in RIEA, n.ºs 8 e 9, Jan.-Dez., 1988, pp 235-246.  
O autor estimava, no seu estudo, ainda na década de oitenta do último século, na p 238, da obra citada, 
que “No final do século o emprego formal/moderno deverá atingir os 14% do total.”  
Este mesmo processo pode ser observado à escala mundial. O problema demográfico é deveras 
importante na configuração da geografia humana e sua relação tendo em consideração o futuro das 
reformas no mundo globalizado. As características demográficas e as disparidades nos sistemas nacionais 
de protecção social vêm, em conjunto, constrangendo a evolução do mercado de capital das diferentes 
zonas de economia mundial.  
Para uma reflexão da interdependência entre a Segurança Social e a demografia vide, entre outros, 
JACQUES DOUBLE, Sécurité Sociale, pp 575-590; JEAN-JACQUES DUPEYROUX, Droit de la 
Sécurité Sociale, 202 e ss; Sécurité Sociale, Cours Élémentaire – Droit – Économie, 4e. Édition, par René 
Appel, Éditions Sirey, Paris, 1983, pp 52 e ss.    
1604 Na sua análise sobre o desemprego, a pobreza e a desigualdade, ADRIAN SEINFIELD, “The 
necessity for full employment”, p 62, escreve: “Continuing high unemployment means growing numbers 
of poor people and a greater degree of deprivation for the poor. This is not simply because the link 
between unemployment and poverty remains unbroken or because there is a dramatic increase in those 
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O tipo de economia nacional, com uma elevada percentagem da produção 
informal, onde se inclui as mulheres, a precariedade do trabalho, entre 
outras, constrange a produção e a produtividade, para além do seu impacte 
negativo na protecção social. Não menos preocupante é a utilização, no 
próprio sistema produtivo, da mão-de-obra infantil1605, uma prática corrente 
na nossa economia, que tem o seu reverso na falta de cobertura da 
protecção social, uma vez que as crianças e os jovens que não atingem 
idade laboral1606 não são considerados trabalhadores. Não tendo estas 
qualidades não são abrangidos pela legislação previdencial. Tudo isso 
ocorre em arrepio das normas elementares de convivência social.  
    
Em particular as debilidades económicas financeiras nacionais, em virtude 
de deficiências estruturais da nossa economia, centrada na produção 
agrícola, essencialmente da castanha de caju, constrangem os objectivos1607 
e as estratégias1608 da Segurança Social. Senão vejamos, entre outras:  
 

a) a economia nacional é dominantemente de agricultura familiar, 
longe do sector formal, e os sectores de serviço e da indústria não 
têm significativas expressões na produção nacional; 
b) uma esmagadora maioria da força de trabalho excluída da 
protecção social pública situa-se no sector informal, que garante 

                                                                                                                                               
suffering prolonged unemployment who are particularly vulnerable to poverty.”  E continua “High 
unemployment reinforces the inequalities already so evident within our class structure. Those without 
capital and private resources, or cheap and easy access to them, have little real protection against a period 
of unemployment.” 
Vide também alguns aspectos em JOSEPH A. SCHUMPETER, History of economic analysis, Edited 
from manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter, Allen & Unwind, London, 1986, pp 171-172, 
especialmente. 
1605 Aqui entendida como “menores com menos de catorze anos de idade”, que a lei laboral (vide a LGT, 
no seu artigo 146.º), proíbe o sem emprego. Significa isso que a Lei admite o emprego de menores 
maiores de catorze anos, numa interpretação “a contrario sensu”. Entretanto, esta disposição deve ser 
conjugada com as disposições constantes dos artigos 147.º, que condiciona esse emprego à frequência da 
escolaridade obrigatória, ressalvados os casos de “inexistência de estabelecimentos de ensino ou razões 
semelhantes comprovada, pelo Ministério da Educação” (“in fine”, mesmo artigo) e da proibição de 
“emprego de menores de dezoito anos de idade em trabalhos pesados, trabalhos efectuados em condições 
insalubres ou perigosas, assim como em trabalhos subalternos” (n.º 1), cabendo a “Legislação 
complementar” especificar “os trabalhos referidos no número anterior” (n.º 2) do 148.º LGT. Até à 
presente data não há concretização deste comando legal.  
1606 A idade laboral deduz-se do artigo 146.º da LGT. Entretanto, a capacidade contratual atinge-se com a 
maioridade, aos 18 anos, conforme remissão do artigo 5.º da mesma Lei que reza o seguinte: “A 
capacidade para celebrar contratos de trabalho regula-se nos termos gerais de direito.”    
1607 Para uma abordagem dos objectivos da Segurança Social, vide, entre outros, A. I. OGUS and E. M. 
BARENDT, The law of social security, principalmente Chapter 1 (Social security and social policy), Part 
I (Objectives of social security), pp 1-10. Um dos seus mais importantes objectivos está, conforme o 
autor, na “redistribution of resources from the richer to the poorer members of the community.” A sua 
extensão “depends on the criteria adopted for the selection of beneficiaries and the method of financing” 
(p 10)  
1608 Sobre este aspecto de primordial importância que permite a concretização dos objectivos da 
Segurança Social, vide ainda A. I. OGUS and E. M. BARENDT, The law of social security, pp 11 e ss 
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mínima segurança económica e segurança social aos seus 
trabalhadores; 
c) o Estado guineense é tido como o maior empregador, quer 
directamente, a Função Pública, quer indirectamente, através das 
empresas de capitais públicos ou outras entidades com autonomia 
administrativa e financeira e património próprio; 
d) o grosso da produção nacional, por esta via, está centrado nas 
empresas do sector empresarial do Estado (onde se inclui as 
empresas ou sociedades mistas), cuja visão empresarial não 
privilegia o aspecto meramente económico, o lucro, dada a 
dominância do aspecto económico e social nos seus Estatutos e 
preferência de critérios políticos na sua gestão; 
e) o sector privado – devido à sua origem tardia e os problemas a ele 
associado – deficientemente organizado, estruturado e financiado, 
começa a ocupar o lugar que lhe cabe no conjunto das estratégias 
nacionais de desenvolvimento económico e social;  
f) em termos de contrapartida do esforço físico ou intelectual do 
trabalhador goza de uma míngua percentual do conjunto da riqueza 
produzida (um problema de repartição do rendimento nacional que 
pode ser resolvido em sede de política nacional salarial1609), que não 
cobre as suas necessidades básicas, mesmo sem qualquer incidência 
da carga fiscal ou parafiscal;  
g) constitui prática generalizada, embora denunciada, a declaração 
do rendimento inferior pelo patronato, para efeitos de contribuição 
salarial;  
h) significa isso que a contribuição para o sistema é virtual e não 
corresponde à realidade sócio-económica e jurídico-laboral, com 
consequência nos benefícios presentes e futuros do trabalhador; 
i) a transferência do Estado para o sistema público de protecção 
social dificilmente é concretizada, ficando-se apenas pela sua 
consagração formal, em flagrante violação da lei. 

 
Como bem se pode depreender do exposto e em síntese os 
condicionalismos internos e externos não auguram momentos favoráveis à 
garantia de melhores condições de vida aos cidadãos em geral devido a 
factores de várias naturezas. Entre eles a capacidade de resistir e de 
                                                 
1609 Este aspecto, compreendido na política nacional de rendimentos, tem em vista a repartição dos ganhos 
da expansão do crescimento do produto global da economia e satisfaz as exigências de equilíbrio 
económico geral: o desenvolvimento da produtividade e a justiça social.  
Vide RAYMOND BARRE, Économie Politique 2, p 126. 
Vide também PIERRE KHALFA, “O futuro das reformas”, pp 109 e ss. 
A desproporção escandalosa de salários e o seu efeito nefasto na economia é comparada por W. 
EMMANUEL ABRAHAM, “Libération sans liberté ou les raisons d’un fourvoiement”, p 585, ao «travail 
forcé. Ces disproportion nuisent aux économies des pays africains et en réduisent manifestement la 
productivité.» 
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ultrapassar os constrangimentos de ordem interna e externa, mormente da 
economia global, proporcional à capacidade de estabilidade interna e da 
criação e redistribuição de riqueza. Com efeito, naquelas economias com 
graves dificuldades estruturais, os problemas sócio-económicos não são 
facilmente ultrapassados. Assim sendo, nelas, a protecção social é e tenderá 
a ser uma questão formal, limitada aos textos fundamentais e legais, de 
difícil concretização prática, pelo menos no imediato. 
Na verdade, a realidade que melhor caracteriza a sociedade guineense em 
geral (em particular a sua economia) é o atraso estrutural, particularmente 
das estruturas produtivas, com reflexos negativos na sua capacidade 
competitiva (avaliada em termos de crescimento económico e exportação), 
fortemente influenciada pela sua marginalização no conjunto da economia 
internacional, a que se acresce os efeitos da actual económica internacional.  
Uma economia flagelada por uma grande desocupação e falta de 
qualificação da mão-de-obra carece de uma política de educação para a 
cidadania activa a dois níveis: o da formação e qualificação técnica para o 
mercado de trabalho e o da criação de unidades produtivas que oferecem 
postos de trabalho, respectivamente. 
Sem estes pressupostos dificilmente se conseguirá reverter a situação de 
baixa performance económica e os seus efeitos no nível da protecção 
social, fortemente marcado pela ausência de capacidade financeira para 
suportar os encargos financeiros do sistema. Nenhum impacte distributivo, 
quer a nível inter-geracional, quer a nível intra geracional, se consegue sem 
a reforma da sociedade e da economia, da qual depende o investimento 
público necessário à criação de postos de trabalho e criação de riqueza, de 
que depende a manutenção do sistema público de protecção social. 
 
 
Secção III. O aspecto político-institucional  
 
Uma das características natural dos povos africanos é a sua adaptação a 
cada fase da sua história. O homem africano, enfrentando dificuldades 
várias, guerras e conquistas tribais, colonização e escravatura, luta armada 
contra o colonialismo, independência política e dependência económica, 
atraso estrutural e luta permanente contra o subdesenvolvimento, de salto 
em salto, procura no seu quotidiano, superar todas as contrariedades da 
vida.  
No caso específico do povo guineense a história recente da sua formação 
não contribuiu para erradicar os males contra os quais violentamente 
insurgiu, através de lutas e acções consumadas ao longo de anos. Ela 
registou, contraditoriamente, sintomas de antinomias exacerbados que 
contribuíram para reforçar, na actualidade, a presença de uma brutal 
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diminuição das qualidades humanas, que sedimentam os efeitos de uma 
cultura de violência1610. 
A história recente dos nossos povos e das nossas sociedades, na realidade, 
está repleta de estádios de transformações mal concebidos e mal geridos. E, 
portanto, paira constantemente sobre a sociedade em geral o espectro de 
uma permanente conflitualidade política, governativa e institucional.  
A oscilação entre a ruptura violenta e a ruptura pacífica tem subjacente o 
problema de conciliação de duas integrações: a política e a militar no 
universo social, cultural e económico muito diversificado e, por vezes, 
pautado por interesses divergentes, senão mesmo contraditórios. O clima de 
paz e estabilidade, o crescimento económico e desenvolvimento social 
dependem substancialmente da capacidade de integração das diferentes 
sensibilidades no mecanismo formal de resolução dos diferendos sociais.   
De facto, o défice de regulação social reflecte-se na inaptidão de, 
adequadamente e com toda a objectividade, manter as instituições 
normativas funcionais, incluindo os seus valores, e assegurar a existência 
de uma complexa redes de relações sociais, onde se incluem crenças e 
valores de diferentes etnias. Em teoria, significa que o presente impõe a 
renovação do modelo de Estado tradicional, próximo das suas 
componentes histórico-antropológico-sociológicas (linhagem, clã, tribo, 
etnia) e suas vivências em clima de unidade, solidariedade e coesão, para se 
construir uma verdadeira Nação, sem quaisquer apegos a radicalismos ou 
fanatismos, que, nas mais das vezes, dissimulam comportamentos raciais 
que visam aproveitamento político e/ou económico. 
As particularidades impregnadas no espírito de muitos guineenses são 
explicativas de imensos problemas sociais, que escondem comportamentos 
individuais e colectivos não tolerados nas sociedades modernas ou ditas 
modernas. Vejam-se os casos de agressões e mortes às feiticeiras (vulgo 
“caça às bruxas”), justificadas por supostas práticas de magia negra, como 
se voltássemos ao período da Idade Média ou se revitalizássemos alguns 
dos fundamentos do I Congresso (do partido-único que conduziu a luta de 
libertação nacional e independência política do país) de Cassacá1611 – em 
homenagem a tabanca do mesmo nome.     

                                                 
1610 Dizia sabiamente THOMAS HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, p 103, que «Or 
la première et la fondamentale loi de nature est qu’il faut chercher la paix, si on peut l’obtenir, et 
rechercher le secours de la guerre, si la paix est impossible à acquérir.» E, na p 113, o autor continua : 
«La deuxième loi de nature, qui dérive de cette fondamentale, que nous avons tantôt posée en l’article II 
du chapitre II, est qu’il faut garder les conventions qu’on a faites, et tenir sa parole. Car il a été montré ci-
dessus, que la loi nature ordonne, comme une chose nécessaire à procure la paix,…» (Itálicos no 
original). Do mesmo autor, Leviatã, p 115-123. 
1611 Realizado de 13-17 de Fevereiro de 1964. Segundo QUEBA SAMBU, Ordem para matar, p 24: “O 
objectivo essencial desse Congresso foi a tomada de medidas contra alguns dirigentes do Partido 
(PAIGC) que praticavam uma série de crimes contra a população, matando inclusivamente os próprios 
guerrilheiros, injustamente acusados de serem «feiticeiros» e, nessa qualidade, «causadores da morte em 
combate dos companheiros de luta».” E vai mais longe ao asseverar: “Na verdade, tratava-se de vinganças 
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A nossa existência e memória colectivas1612 revelam-nos que a Guiné-
Bissau é um país cujo processo de formação, recente, se alicerçou em 
violências: guerra colonial1613 pela independência1614, durante onze anos e 
(tentativas, intentonas e inventonas de) golpes de Estado e levantamentos 
militares1615. E permanente estádio de conflitualidade políticas e sociais (e 
também económicas) e suas reproduções; irrupções periódicas de episódios 
de tentativas de alterações da ordem constitucional por via da força de 
arma; afastamento de chefias militares; sistemáticas proclamações pela 
cúpula militar de submissão às autoridades políticas; sequestro e ameaça 
pública de morte ao Primeiro-Ministro; intermediação do Presidente da 
República no alegado conflito entre o Primeiro-Ministro e algumas chefias 
militares; convulsões políticas; convulsões sociais; tutela da sociedade 
política pela sociedade castrense; assassinatos de civis-políticos1616 e 

                                                                                                                                               
pessoais, chegando ao ponto de queimarem pessoas vivas, quando, por exemplo, querem roubar as 
mulheres dos habitantes das aldeias.” 
Cfr. também ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, Invenção e construção da Guiné-Bissau, pp 152-153. 
1612 Escreve sem rodeios RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 146: “É pela memória que as gerações de 
ontem e as de hoje continuam a formar uma mesma comunidade. Harmonizar a mudança com a 
permanência é a arte de uma política de desenvolvimento sustentável.” 
Em particular, na sociedade guineense, essa memória revela as contradições existentes antes e depois da 
independência e as suas consequências no plano da consolidação do poder e das instituições da 
República.  
Vide no mesmo sentido FAFALI KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, pp 169-170. 
1613 Vide, entre outros, CARLOS RUI RIBEIRO, “Causas da queda de produção do arroz na Guiné-
Bissau”, pp 243-244, 259-260, e CARLOS FORTUNA, “Descolonização, o fim de um ciclo…”, p 483, 
autores referem o impacte da guerra na produção agrícola de subsistência e mercantilizada, 
respectivamente.   
O impacto da guerra colonial na vida social, económica, política e militar reflecte-se em dois prismas, 
todos eles relacionados com o presente trabalho. Considerando a Segurança Social na perspectiva da 
segurança económica pode-se concluir que a guerra colonial ou guerra de libertação nacional teve 
impacte negativo na protecção social das populações, sobretudo a camponesa, impossibilitada de 
trabalhar a terra, de se auto-sustentar. A mobilidade forçada a que se sujeitou a população camponesa teve 
como consequência o afastamento desta do local de trabalho. Por outro lado, a necessidade de construção 
de obras, com objectivos militares, como por exemplo as pontes e estradas, determinou a sedimentação de 
alguns braços do mar. Se acrescentarmos a estas causas o desvio da mão-de-obra camponesa para as 
frentes de combates, como efectivos militares – e a consequente desproporção entre os produtores e 
consumidores –, conclui-se que a guerra colonial influenciou negativamente a actividade económica 
durante os anos de 1963-1974. E, portanto, nessa medida, a segurança económica dos indivíduos e suas 
famílias: a concessão de direitos e direitos de troca.  
Num outro prisma ou dimensão, estabelece-se uma relação de causa/efeito entre a guerra colonial e o 
paradigma e legalidade revolucionários, com todos os males a eles inerentes. A formação das Forças 
Armadas Revolucionário do Povo (FARP) tem nela a sua origem. Essas mesmas Forças que não foram 
capazes de se modernizarem em tempo de paz e mantém a sua anterior natureza, em vez de se transformar 
nas Forças Armadas Republicanas, submetidas aos poderes constitucionalmente estabelecidos.    
1614 Vide a análise de ANTÓNIO E. DUARTE SILVA, A independência da Guiné-Bissau e a 
descolonização portuguesa, p 129-148, e sua Declaração, pp 149-155. 
1615 Sobre o assunto, vide, entre outros, EMÍLIO KAFF KOSTA, Estado de direito, pp 645 e ss. Numa 
perspectiva de envolvências político-militar cfr. QUEBA SAMBU, Ordem para matar, pp 87 e ss.        
1616 Parece eternizar-se o dia 20 de Janeiro de 1973, data em que foi brutalmente assassinado Amílcar 
Cabral, em Conakry, em pleno decurso da luta de libertação nacional. As circunstâncias dessa repugnante 
acção não são conhecidas. Muitas são as especulações e contra-especulações sobre os verdadeiros 
motivos que estão na origem deste bárbaro crime. Mais certo não deixará de ser um acontecimento 
violento que gerou violências e, quiçá, continua a gerar violências e a reproduzir ódios e vinganças nas 
classes política e castrense nacionais. 
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militares1617; assaltos armados às instalações e dependências bancárias e 
residências privadas, etc), que constituem um paradigma nacional 
complexo, com contornos inimagináveis e imprevisíveis.   
Devido a esse modo singular de formação da sociedade guineense, marcado 
por comportamentos (colectivos) violentos, que tendem a fazer parte das 
nossas raízes e identidades colectivas? – sem contar com as suas 
consequências na degradação social e moral –, as estruturas e as 
instituições sociais, económicas, políticas, administrativas e militares 
tornam-se voláteis e instáveis. Estas situações de constantes instabilidades 
ameaçam carcomer as próprias bases de afirmação do Estado guineense, 
minando o seu poder e a sua autoridade, independência e soberania. 
Esta degradação social, presentemente, reflecte, nomeadamente, a (quase) 
inexistência de homens-referência1618, sobretudo se considerarmos a 
vertente de mobilização para as grandes causas e os grandes objectivos e 
desígnios nacionais. Ou seja, esta situação comporta uma preocupação 
acrescida em matéria das capacidades e qualidades humanas no 
concernente à concepção de modelos sociais de integração das diferentes 
sensibilidades. Esta ausência, contudo, é menos grave do que as 

                                                                                                                                               
Parece situar-se a origem desses acontecimentos na tese de contradições intra movimento de libertação 
nacional que conduziu a luta armada na então Guiné Portuguesa aquela defendida por EMÍLIO KAFFT 
KOSTA, Estado de Direito, p 516, nota de rodapé de página 981. Outros actos bárbaros de liquidação 
física (alegadamente) ocorreram nesta fase da história nacional.      
1617 As reproduções de situações de violências multiplicam-se e os seus contornos são cada vez mais 
preocupantes. Depois das (alegadas) tentativas de eliminação física do Presidente da República e do 
Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, eis que a comunidade nacional e a internacional 
foram apanhadas de surpresa(?), com os lamentáveis e bárbaros acontecimentos de 1 e 2 de Março de 
2009, que testemunharam a brutalidade dos assassinatos destas duas figuras da vida nacional, 
comportamentos intoleráveis nas sociedades modernas.  
Trata-se de mais uma espiral de violência ou será o culminar de muitas que grassam, impunemente, e 
acompanham o país na sua formação e evolução. Esta é uma incógnita que somente o futuro reservará a 
resposta.  
Tal como se adivinhava(?) a história repetiu-se… o espiral de violência não pára de crescer… 
infelizmente o dia 5 de Junho, do mesmo ano, um alegado contra-golpe fez vitimar fisicamente dois 
políticos e deputados (Hélder Proença e Baciro Dabó) à ANP, numa movimentação dos militares que 
dava contava de uma (alegada) tentativa de golpe de Estado, sob comando daquele. Alguns nomes (de 
políticos, deputados e militares em activo e reserva) são conotados com a mesma.  
Este último malogrado, filiado no PAIGC, era candidato independente às eleições presidenciais de 28 de 
Junho de 2009.  
Em virtude desses acontecimentos o início da campanha eleitoral, aprazado para o dia 6 de Junho do 
mesmo ano, foi adiado.   
1618 Ressalvados os contextos, as distâncias temporais, as propostas de sociedade, as ideias religiosas ou 
filosóficas, entre outros, a humanidade é herdeira de legados que muito dificilmente serão ofuscados. A 
missão salvífica de Cristo, segundo a doutrina cristã, está repleta de mensagens novas, de um modo de 
vida, de amor, caridade, fraternidade, perdão, pobreza, castidade,… consubstanciadas nas Bem-
aventuranças.  
Sócrates propôs uma nova visão do governo das cidades. Ele ordena a observância de valores universais, 
de acordo com o pensamento grego: alta cultura da época. O seu interesse pelo mundo humano e 
espiritual e práticas morais. 
Epicuro não foi menos sugestivo. 
Hoje, nas nossas sociedades não existem homens com ideias renovadas, realizáveis no quotidiano, através 
de uma sociedade mais justa e equitativa. Parece que o paradigma actual, no domínio das ideias, atravessa 
um período de falência de ideias que mobiliza o mundo pela causa da humanidade.  
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impunidades e os comportamentos sociais desregrados, um reflexo da 
irracionalidade da política, fraqueza e ausência de instituições e de 
projectos políticos. Enfim,... um punhado de “fórmulas” condenadas ao 
esgotamento, se não se criar uma cultura  de prevalência da Razão e do 
Direito.   
 
Presentemente, as virtudes familiares de solidariedade, cristalizadas ao 
longo de séculos, estão a desaparecer mais nos meios urbanos, menos nos 
campos. E isso obriga a uma adaptação às novas realidades, necessidades e 
interesses colectivos. Esta situação é explicada, basicamente, por dois 
motivos. De um lado, o comportamento egoísta dos indivíduos e o efeito 
imitador de realidades e culturas sem conexões com as nossas, e o efeito de 
confrontação1619 de duas realidades: a tradicional, orientada 
primordialmente para os interesses do bem-estar da colectividade (família, 
etnia e tribo) e a moderna, assente em ideais e valores europeus – 
considerados, durante os anos de colonização, como superiores aos dos 
nativos1620.  
De outro, os anos de governação monolítica e as lutas intestinas deles 
resultantes, os conflitos políticos e/ou militares que grassaram o país nas 
últimas décadas, reproduzindo-se na actualidade, bem como o incitamento 
a comportamentos raciais e tribais, com consequência negativa na atitude 
psicológica individual e social e nos sentimentos da pertença à comunidade 
e ao Estado, sem contar com a ameaça ao carácter plural da sociedade 
guineense. 
Numa sociedade em que as instituições são frágeis e funcionam, na prática, 
com muitas deficiências – ou, na realidade, não funcionam –, com graves 
dificuldades de satisfação das necessidades básicas, sobretudo, ligadas à 
saúde, à educação, à higiene e ao saneamento básico, a que se acresce a 
ignorância da maioria das populações, tornam-se prementes respostas das 
autoridades públicas face à situação de total ausência de recursos 
individuais e familiares que garantem um mínimo indispensável à 
manutenção e ao aperfeiçoamento do homem guineense. 
 

                                                 
1619 Nas palavras de ÁLVARO NÓBREGA, A luta pelo poder na Guiné-Bissau, pp 51-52: “É claro que 
existem conflitos de cultura e desejo de mudanças dentro das sociedades tradicionais como o prova, por 
exemplo, o êxodo rural massivo de jovens para o meio urbano ou as alterações nas relações de trabalho 
rurais que começam a substituir a cooperação familiar pela contratação de mão-de-obra... a mudança foi 
de pequena monta e a sociedade tradicional continua a revelar-se extraordinariamente coesa,...” 
1620 Esse é um problema da tentativa de uniformização de culturas, religiões e educação em função de 
valores pretensamente universais. Este tipo de abordagem integrante do pensamento único dominante 
contraria a realidade africana rica em valores, culturas e tradições. De igual modo o mesmo se dirá 
relativamente às pretensões nacionalistas que, um pouco pelo mundo fora, principalmente na Europa 
moderna, reclamam, hoje, autonomia.  
Vide também MBOG BASSONG, Les fondements de l’état de droit en Afrique précoloniale, p 316. 
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Sem embargo das diferenças substanciais atrás apontadas relativas aos 
diferentes paradigmas e legalidades, duas conclusões preliminares se 
impõem: uma de índole económica e outra de ordem política. A primeira 
relativa à manutenção dos sinais (as suas normas e instituições, 
encabeçadas pelos chefes e poderes tradicionais seculares, valores 
tradicionais na sua globalidade, …) do paradigma e legalidade 
tradicionais, com todas as consequências no domínio da actividade 
económica e das suas técnicas.  
A segunda, resume-se a reivindicação da dignidade humana, um ponto 
comum e presente, quer nas revoluções europeias, quer nas revoluções 
africanas, ocorridas durante os últimos séculos da recente história da 
humanidade. Por outras palavras, as relações de poder a elas subjacentes 
expressam o “potencial de uma relação emancipatória”1621. 
As revoluções pretendem a instauração do Estado de Direito, considerado 
um conjunto de mecanismos institucionais que implica a separação de 
poderes do Estado e o respeito pelos direitos fundamentais (do homem ou 
da pessoa humana)1622. Estas são as premissas que devem orientar a 
confrontação do Estado e a sociedade. 
Na modernidade, a sociedade guineense flutua permanentemente na 
margem do post (tradicional, partido-único, revolucionário, …) sem nunca 

                                                 
1621 ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, p 19. Itálico não é 
nosso, no original.  
1622 Podia-se fazer equivaler o Estado de Direito ao respeito pela dignidade da pessoa humana, enquanto 
direitos fundamentais. No sentido próximo vide a formulação de JORGE MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, Tomo IV, pp 177 e ss, sobre “Estado de Direito só existe quando esses processos se 
encontram diferenciados por diversos órgãos, de harmonia com um princípio de divisão de poder, e 
quando o Estado aceita a sua subordinação a critérios materiais que o transcendem, só existe quando se dá 
limitação material do poder político, e esta equivale a salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa 
humana.”  
Ainda sobre o assunto GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp 176 e s, 347 e ss. 
Vide também JORGE REIS NOVAIS, Contributo para uma teoria do Estado de direito, p 16, para quem 
“(…), parece-nos possível isolar, como componente essencial e determinante do conceito, o núcleo 
constituído pela liberdade e direitos fundamentais do cidadão …, mas só haverá Estado de Direito quando 
no cerne das preocupações do Estado e dos seus fins figurar a protecção e garantia dos direitos 
fundamentais, verdadeiro ponto de partida e de chegada do conceito.” O autor conclui na p 17: “Estado de 
Direito será, então, o Estado vinculado e limitado juridicamente em ordem à protecção, garantia e 
realização efectiva dos direitos fundamentais, que surgem como indispensáveis perante os detentores do 
poder e o próprio Estado.” 
Em certo sentido PAULO OTERO, “Disponibilidade do próprio corpo e dignidade da pessoa humana”, 
pp 128-129: “Valor supremo da ordem constitucional de qualquer Estado, o respeito pela dignidade da 
pessoa humana,… Neste termos formulada a vinculação do legislador constituinte ao respeito pela 
dignidade da pessoa humana, naturalmente que igual grau de imperatividade se verifica quanto aos 
poderes públicos constituídos: os poderes legislativo, administrativo e judicial encontram-se adstritos ao 
dever de respeitar a dignidade da pessoa humana, isto sob pena de inconstitucionalidade e da ausência de 
qualquer dever de obediência por parte dos destinatários da respectiva actuação.”  
Ainda do mesmo autor “Pessoa humana e Constituição: Contributo para uma concepção personalista do 
Direito Constitucional”, in Pessoa Humana e Direito, Coordenação de Diogo Leite de Campos e Silmara 
Juny de Abreu Chinellato, Almedina, 2009, pp 349-377.  
Para uma análise das diferentes perspectivas ou dimensões dos direitos fundamentais, vide JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 
passim. 
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consolidar suficientemente as características da nova etapa social. Pura 
coincidência ou não sugere que a incapacidade de adaptação às novas 
realidades e desafios de cada uma das etapas e a dificuldade de 
consolidação das instituições sociais e políticas estariam na origem das 
constantes crises. Estas configuram, em certo sentido, o resultado de sinais 
perturbadores mal geridos de um conjunto de transformações estruturais 
ocorridas no seio dos diferentes paradigmas e legalidades. Como se sabe, a 
ausência de integração num único mosaico social dos elementos dos 
diferentes subsistemas, incluindo as bases normativas, cria antinomias 
sociais, que se traduzem na desintegração das instituições sociais e com ela 
a perda da identidade social, de que falava JÜRGEN HABERMAS1623. 
Essa modernidade pode ser captada sob o signo da desorganização 
social1624, que mais se identifica com a desgovernação e incapacidade 
política de definição de um esquema de regulação institucional capaz de 
conciliar os diferentes interesses em presença. Este é um problema 
intrínseco ao princípio da organização da sociedade1625. E os seus efeitos 
são preocupantes e com reflexos não negligenciáveis do ponto de vista da 
sustentabilidade, a prazo, do Estado e das suas instituições sociais e 
políticas, senão vejamos. 
 
Presentemente, a complexidade do tecido social guineense não esconde a 
mitigação de diferentes valores e culturas, como os tradicionais, coloniais, 
revolucionários e modernos (estes últimos identificam-se com o 
neoliberalismo). A compostura de um país essencialmente marcado por 
diferentes modus vivendi revela um tipo de sociedade que não facilmente 
escapa das peugadas do passado (que se confunde com o presente) que 
ainda estão a carcomer as conquistas que supostamente podiam contribuir 
para uma nova visão social nascente da luta de libertação nacional e 
independência política.  

                                                 
1623 Vide do autor da Raison et légitimité, especialmente pp 15, 20, 37. 
1624 Não reisto a tentação de, salvo devidas distâncias, citar AUGUSTE COMTE, Philosophie des 
sciences, Présentation, choix de textes et notes par Juliette Grange, Collection Tel, Éditions Gallimard, 
France, 1996, p 235: “Conformément à cet état de choses, deux mouvements de nature différente agitent 
aujourd’hui la société: l’un de désorganisation, l’autre de réorganisation. Par le premier, considère 
isolément, elle est entraînée vers une profonde anarchie morale et politique qui semble la menacer d´une 
prochaine et inévitable dissolution. Par le second, elle est conduite vers l’état social définitif de l’espèce 
humaine, le plus convenable à sa nature, celui où tous ses moyens de prospérité doivent recevoir leur plus 
entier développement et leur application la plus directe.” 
Entretanto, a modernidade, com efeito, não goza dos benefícios deste segundo movimento, uma vez que 
“(…), la tendance à la désorganisation de l’ancien système a été dominante, ou plutôt elle est encore la 
seule qui se soit nettement prononcée. Il était dans la nature des choses que la crise commençât ainsi, et 
cela était utile, afin que l’ancien système fût assez modifié, pour permettre de procéder directement à la 
formation de nouveau.” (p 236)   
1625 Sobre a (re)organização da sociedade, os seus movimentos a favor e contra, as condições 
fundamentais a preencher, o papel do governo no conjunto do corpo social, entre outros, vide AUGUSTE 
COMTE, Philosophie des sciences, pp 240 e ss.  
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Estas conquistas identificam-se, à partida, com um novo figurino da 
organização e estruturação do político na sua relação com o social. A 
formulação do Estado de direito democrático sugere a observação dos seus 
aspectos caracterizadores: a sujeição dos poderes do Estado, incluindo 
todas as outras manifestações soberanas, às regras e aos princípios 
constitucionais e legais; a efectiva garantia dos direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos, democracia como decorrência da soberania 
popular e o exercício do poder conforme os ditames da Lei Fundamental 
(na nossa formulação “nos termos da Constituição”) ou seja a 
constitucionalização da democracia, da qual se segue a prevalência da 
Constituição e a limitação do exercício democrático ao quadro por ela 
traçado. 
Nestes termos sugere a conceptualização do Estado de direito democrático 
a existência de elementos constitutivos: a soberania popular nos termos da 
qual o poder, a autoridade é inerente ao povo, sendo ele o seu único titular, 
o que afasta ab initio qualquer outra forma de domínio expressa em outras 
autoridades com ele diferente, como sejam classes, grupos, 
mandjuandadis…, A legitimação do poder por veredicto popular nas 
eleições e nos referendos e o seu exercício não se procederá senão “nos 
termos da Constituição”. 
A representação popular, que se confunde com a delegação de poderes nos 
representantes dos cidadãos, traduz a ideia da vinculação à vontade do 
povo e à actuação no seu legítimo interesse1626, da qual decorre que o 
direito é obra da criação dos próprios Estados, um arrefecimento da ideia 
da limitação destes por aquele.  
Essa mesma ideia conjugada com o princípio da separação de poderes e sua 
tripartição pelos diferentes órgãos (legislativo, administrativo e judicial) do 
Estado seria indispensável ao seu funcionamento como garantia do respeito 
do direito por ele criado, onde se incluía, também, os direitos (a liberdade, 
a igualdade e a propriedade) inerentes ao homem, seu fim exclusivo. 
 
No entanto, entre nós, o Estado (de direito) democrático perde sentido, 
significado e credibilidade. A sua desorganização está na origem de 
rupturas violentas com a boa governação, cedendo lugar à corrupção, à 
formas anti-democráticas do poder e do seu exercício, à violência, ao 
agravamento da desigualdade, à indiferença e ao sentimento de 
impunidade. 
A frustração dos políticos e dos militares está na origem de alianças que 
geram sistematicamente violências e as reproduz em proporções 

                                                 
1626 Com efeito, não se questiona a afectação ou destruição dos direitos dos homens se o próprio direito 
emana dos representantes do povo: lei como equivalente da vontade do povo, ilimitada e 
independentemente de quem na prática expressa essa mesma vontade, uma assembleia ou um partido 
(único ou não). A partir de então corre-se o risco da arbitrariedade. 
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inquietantes, ameaçando corroer as bases deste tipo de Estado e a 
manutenção da sua soberania. Nesse digladiar, a sociedade civil, perante 
factos, refugia-se no medo generalizado, impávido, por vezes, hesitante no 
esboço das suas propostas de soluções, supostamente para escapar a 
consequências da disputa do poder político, que invade o espírito de muitos 
homens bem aconchegados no poder, a ele fiel ou sujeito a sua influência.        
Todos estes factos estão na origem da perda da materialidade do conceito 
de Estado de direito, ficando-se pela sua formalidade (conforme apreendida 
na Lei Fundamental). A forma o define. Não o seu fim (o respeito pelo 
direito por ele criado e pelos direitos (naturais) dos homens e dos 
cidadãos). O positivismo jurídico é por assim dizer formal, nominal. Não 
constitui limite, mas forma. 
Sugere tudo isso que se caminha na direcção da degradação social, uma 
manifestação da correlação entre a ausência de democracia no regime 
político monolítico, a ausência da cidadania no regime político 
multipartidário e a deterioração das condições económicas e sociais. A 
degradação individual e social não sendo apanágio do modelo 
revolucionário do Estado, contudo, nele encontra uma facilidade para o seu 
ressurgimento, em virtude de respostas inadequadas às diferentes 
contradições e antagonismos sociais. 
Assim, de um ponto de vista teórico-discursivo-justificativo os insucessos 
da sociedade, política e economia nacionais ‘repartir-se-iam’ por várias 
prováveis causas que poderiam integrar uma catalogação a solo ou 
combinada formando um universo de causas remotas ou presentes, reais ou 
potenciais. Podia-se apresentar, enfim, uma arenga que não esgotaria a 
amálgama de factos e de situações de autênticas ou virtuais conflitualidades 
sociais1627.  
Provavelmente pela não homogeneização social, cultural, religiosa,…? 
Provavelmente pelo longo período de ocupação e dominação coloniais? 
Provavelmente pela guerra colonial e suas consequências nefastas? 
Provavelmente pelas dificuldades de digerir as sequelas do passado 
colonial? Provavelmente pelas ‘velhas’ e ‘novas’ contradições no seio da 
sociedade castrense? Provavelmente pela cultura de violência e suas 
reproduções? Provavelmente pelos decénios de centralismo político e 
económico fortemente marcados pelo domínio, controlo e direcção do 
Estado pelo partido-único? Provavelmente pelos erros e excessos dos anos 
de governação monolítica, tendencialmente personificada e autoritária? 
Provavelmente pela existência de um Estado democrático atípico que 

                                                 
1627 O estado de permanentes tensões e conflitualidades sociais, políticas e militares sugere que os homens 
guineenses vivem à margem de uma sociedade regida por Direito, como chamara atenção THOMAS 
HOBBES, Le citoyen ou les fondements de la politique, pp 98-99: “Si vous considérez, dis-je, 
attentivement ces deux choses, nous m’avouerez sans doute que l’état naturel des hommes, avant qu’ils 
eussent formes des sociétés, était une guerre perpétuelle, et non seulement cela, mais une guerre de tous 
conte tous.” 



 775

‘teima’ em conciliar as instituições democráticas com as instituições não 
democráticas do poder? Provavelmente pelo egoísmo exasperado que tolhe 
o desenvolvimento da solidariedade? Provavelmente pela inexistência de 
uma sociedade civil emancipada? Provavelmente pela ausência de uma 
cidadania activa? Provavelmente pela incapacidade de engendrar uma nova 
consciência liberta de preconceitos e capaz de conceber uma sociedade 
equitativa e solidária? Provavelmente pelas deficitárias estruturas e infra-
estruturas económicas herdadas do passado colonial? Provavelmente pela 
incapacidade de adopção de um modelo de desenvolvimento económico 
alternativo? Provavelmente pela crise de produção das empresas públicas? 
Provavelmente pelo processo de privatizações? Provavelmente pela 
instabilidade político-governativa? Provavelmente pelas fragilidades e 
ineficácia das instituições políticas e judiciárias? Provavelmente pela 
incapacidade de produção em condições mais vantajosas e concorrenciais 
com a produção estrangeira? Provavelmente pela desorganização da 
economia nacional? Provavelmente pela ausência de políticas económicas 
racionais, credíveis e consentâneas com a nossa realidade económica, 
social e cultural? Provavelmente pela rigidez das estruturas sociais, 
sobretudo fundiárias, e resistências a mudanças que poderiam induzir ao 
progresso social e económico? Provavelmente pelo baixo nível de cultura 
de gestão empresarial, após um longo período de monopólio estatal de 
actividades comerciais e industriais e de gestão das unidades produtivas por 
ex-comissários de guerra? Provavelmente pela incapacidade económico-
financeira da classe empresarial guineense e sua falta de credibilidade? 
Provavelmente pela falta de investimentos reprodutivos? Provavelmente 
pela orientação falaciosa de lucros fáceis impregnadas no espírito de 
indivíduos sem escrúpulos? Provavelmente pelas sistemáticas violações dos 
direitos homens e dos cidadãos? Provavelmente pela cultura de má gestão, 
corrupção, irresponsabilidade e impunidade? Provavelmente pela aldeia 
global e as suas aldeias particulares dominadas por uma repartição desigual 
de riquezas? Provavelmente pelas economias menos desenvolvidas não 
concederem subsídios públicos à semelhança das economias 
desenvolvidas? Provavelmente pela aldeia global não conseguir combinar 
dois mundos não homogéneos e divergentes? Provavelmente...               
 
Certas são, porém, as responsabilidades políticas e sociais derivadas da 
rigidez das estruturas sociais e resistência a mudanças, do capitalismo 
(tardio) do colonialismo português, o paternalismo estatal, as 
inconsequentes políticas económicas do período de governação monolítica 
e os efeitos colaterais de políticas económicas impostas pelas organizações 
financeiras internacionais1628, a ausência de autoridade de Estado, os 
                                                 
1628 Uma análise crítica da autuação das organizações da Bretton Woods encontra-se em JOSEPH E. 
STIGLITZ. Globalização – A grande desilusão, passim. A sua actividade durante longos anos no seio do 
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fracassos das privatizações e concessão da gestão/exploração dos bens e 
serviços públicos, a privatização do Estado pela elite política, o 
clientelismo, os rent-seeking, a cultura de corrupção, irresponsabilidade e 
de impunidade1629, a desgovernação, o divórcio entre os eleitos e eleitores, 
as incipientes e frágeis instituições (democráticas), a penúria e deficiência 
alimentar, o obscurantismo, a ignorância, o desemprego, as guerras e suas 
reproduções, as persistentes instabilidade militares sob o signo da ‘conflitos 
entre os militares’, o conformismo que caracteriza a sociedade em geral, 
incompatível com o poder reivindicativo da partilha do poder político,... e 
outras desgraças que flagelam toda a sociedade guineense em geral. Tudo 
isso significa que o chão axiológico nacional não permite uma cabal 
inclusão de todos na relação Estado e sociedade1630. 

                                                                                                                                               
BM e a sua relativa aproximação ao FMI permitiu angariar um conjunto importante de back ground 
vertido na sua obra objecto de referência. No Prefácio do autor, p 24, explica que: “Escrevi este livro, 
porque, quando estava no Banco Mundial, verifiquei directamente o efeito devastador que a globalização 
pode ter nos países em desenvolvimento em especial na população pobre desses países.”  
1629 Ensina FREDERICO MAYOR, “Desenvolvimento endógeno e governação democrática”, p 95, 
fazendo alusão a alguns dos males hodiernos, como o tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, 
tráfico de drogas ou armamento, que “não pode haver democracia se há impunidade, nem à escala 
nacional, nem à escala internacional.”  
Questiona, por sua vez, RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 89: “Para quando a intervenção do 
tribunal penal internacional – cuja criação decidia por 120 países, em 1998 -, através do qual uns serão 
condenados por desvios de fundos da comunidade mundial e os outros por cumplicidade?” A interrogação 
surge como conclusão da cumplicidade da organizações económicas e financeiras no aproveitamento 
ilícito dos dirigentes dos países de terceiro mundo do financiamento internacional.  
Na REVISTA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Órgão informativo da Justiça na Guiné-Bissau, Ano I, 
n.º 0, Abril de 2009, dedicadas ao Inquérito “Como vê a Justiça na Guiné-Bissau”, pp 7-9, parece 
concluir pela unanimidade das posições dos entrevistados (entre eles deputado e jurista) quanto à não 
realização da Justiça no país e à impunidade. As causas são variadas e evidentes na opinião dos mesmos: 
a prevaricação, imparcialidade e cumplicidade do juiz, falta de idoneidade dos operadores judiciários, mal 
remunerados, independência formal dos magistrados, corrupção dos magistrados judiciais e do Ministério 
Público, morosidade, incumprimento ou ineficácia das sentenças judiciais, descrédito na Justiça, 
investigações policiais e processos inconclusivos, impotência da autoridade governamental, instabilidade 
política e governativa, inoperância das comissões de inquérito, denegação de justiça, acesso restrito aos 
que têm posse económica, favorecimento de políticos e homens de negócios, ausência de transparência, 
instalações sem condições de trabalho, falta de materiais e equipamentos, distância entre os operadores 
judiciários e o comum dos cidadãos, maior concentração das actividades judiciais na capital, 
desvalorização do papel das autoridades tradicionais, sobrecarga dos tribunais com processos que podiam 
ser resolvidos noutras instâncias,… 
A falta de estabelecimentos prisionais ou em condições de segurança e de dignidade humana é realçada 
nas pp 10-12 em relação à Reportagem sobre Situação prisional. Isso compromete seriamente o 
cumprimento da sentença judicial e o objectivo de reeducação e reinserção social inerente à censura penal 
do comportamento desviante.  
Esta preocupação é reforçada na Entrevista concedida pelo Ministro da Justiça, pp 13-16. De igual modo 
as matérias da actividade legislativa, actividade dos magistrados e corrupção. Coincidência ou não tudo 
isso aconteceu numa altura em que se formaram novos agentes e inspectores da Polícia Judiciária na 
técnica de investigação criminal. 
O acesso à justiça (e a denegação de justiça) mereceu destaque do Ministério Público através do Vice-
Procurador Geral da República, que enfatiza a inexistência da lei de acesso à Justiça no ordenamento 
jurídico nacional, sem contar com a urgente necessidade de revisão dos Códigos Civil, Processo Penal e 
das Custas Judiciais. Vide pp 19-21 da mesma REVISTA.    
1630 A presença do Estado significa, em si mesma, um verdadeiro reconhecimento das suas 
responsabilidades sociais, sobretudo as derivadas do capitalismo, na sua visão liberal e neo-liberal. De 
nada vale argumentar contra esta verdade, a globalização e as suas consequências sociais a nível 
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Um retrato actual do país não escapa a uma permanente tensão entre a 
legitimidade democrática e o autoritarismo de grupos que vem sendo 
cultivado, escondendo o perigo de conflito étnico1631 e tribal, violências 
individuais e institucionais, num país marcado pela ausência da dicotomia 
Estado/sociedade1632, durante muito tempo, e, por conseguinte, a 

                                                                                                                                               
planetária e a consequente demissão do Estado, em virtude da sua incapacidade em responder a tais 
questões. O mesmo é dizer pela ausência do Estado e da política, no sentido de providenciar a produção 
de bens e serviços fora do mercado, para suprir as incapacidades e inabilidades dos excluídos pelo 
mercado. 
A afirmação das responsabilidades sociais do Estado obriga-o a uma renovação, redefinição e 
redimensionamento. Tudo isso se passa por uma partilha com a sociedade, quer das ideais, das acções, 
dos projectos e das decisões (ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania no pós-
nacional, p 188.)  
Nesta linha se situa, nomeadamente as privatizações, no caso em concreto da Guiné-Bissau, uma 
imposição das organizações financeiras internacionais da Bretton Woods. Sem descaracterizar a essência 
da partilha entre o Estado e a sociedade, este fenómeno económico, iniciado ainda em 1982, embora 
permite uma democracia e participação económica, no entanto, está longe de ser positivo nas suas 
consequências no domínio da produção de bens e serviços pelos sujeitos económicos privados que 
substituíram o Estado-empresário guineense. 
Teoricamente, as privatizações surgiram como uma cura para os males económico-financeiros que 
grassaram o país nacional, logo após a independência política, ao mesmo tempo que se criava a ideia de 
uma maior competitividade da economia nacional face ao exterior, através da associação dos interesses 
privados nacionais ou entre estes e os estrangeiros, indispensáveis a uma economia com escassez de 
recursos internos e abundantes necessidades que devem ser satisfeitas.  
A verdade, porém, a democracia económica subjacente, entre outras, aos ideais da liberalização 
económica e da privatização das unidades produtivas nacionais e das participações públicas não logrou 
resultados satisfatórios, constituindo, em resumo, um factor de diminuição das empresas nacionais e 
supressão de postos de trabalho (Neste sentido conclui RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 80.)  
Não se questiona o mau desempenho do Estado-empresário que conduziu à situação não óptima do 
mercado, sem paralelo na história do país livre e independente. Questiona-se sim a incapacidade privada 
de produzir bens e serviços anteriormente produzidos pelo mesmo tipo de Estado, em condições não 
eficientes do mercado.  
1631 Uma reflexão sobre este assunto encontra-se em ANTHONY GIDDENS, Sociologia, pp 258 e ss. 
Escreve na p 259: “A diversidade étnica pode enriquecer muito as sociedades. Os países multiétnicos são 
frequentemente lugares dinâmicos e vibrantes que são fortalecidos pelas contribuições diversificadas dos 
seus habitantes. Mais tais países podem também ser frágeis, especialmente face a convulsões sociais 
internas ou a ameaças externas. Traços culturais, linguísticos e religiosos diferentes podem constituir 
linhas de fractura que conduzem ao antagonismo aberto entre os grupos étnicos. Por vezes, sociedades 
com uma longa história de tolerância e integração étnica podem mergulhar rapidamente no conflito étnico 
– hostilidades entre diferentes grupos ou comunidades étnicas.” (Itálico no original). 
Vide também uma análise multidisciplinar que inclui o passado colonial em JÜRGEN HAERMAS, 
Between naturalism and religion, pp 114: “They are often associated with national and ethnic conflicts 
and also provide the seedbed for the decentralized terrorism that operates globally and is directed against 
the perceived insults and injuries inflicted by a superior Western civilizations. But these are not the only 
symptoms.”  
E continua na p 115: “Fundamentalism in other concerns of the earth can be constructed, among other 
things, as a long-term result of violent colonization and failed decolonization,” 
1632 A herança colonial nesta matéria foi muito pesada. Os Estados coloniais autoritários deram origem a 
uma reacção violenta e implantação dos movimentos de libertação nacional, que conduziram a 
independência dos seus territórios. Estes, nas suas ideologias iniciais, não privilegiaram a democratização 
das suas sociedades. A sociedade civil foi durante muito tempo entendida como um prolongamento dos 
partidos-Estados. Assim a repressão das tentativas de emergência ou consolidação das organizações da 
sociedade civil.  
Cfr. BERNARD FOUNOU-TCHUIGOUA, “L’Afrique noire dans le système économique et politique 
mondial”, p 176. 
Para uma síntese do dualismo Estado/sociedade civil, vide, entre outras contribuições, BOAVENTURA 
DE SOUSA SANTOS, Pelas mãos de Alice, 103-118.  
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centralidade do Estado e inexistência de uma verdadeira sociedade civil, as 
lutas intestinas, … por causa, entre outros, do carácter asfixiante e 
privatizante do Estado1633, todos eles um certo rent-seeking ou suas 
manifestações, particularizadas nas seguintes:  
 

- Primeira, um Estado que se tentou construir a partir de 
experiências da violência luta de libertação nacional, comandado por 
um movimento-partido com preocupações de libertar um território e 
dele edificar uma administração e um governo e um povo que 
legitime o poder de coacção do Estado, os seus órgãos e as suas 
instituições;  
- Segunda, a contradição intra a realidade política suprema, o Estado, 
que se distingue em dois aspectos: por um lado, o Estado poder 
motivo de permanente conflito entre os políticos, governantes e 
militares, pelo seu domínio (e consequência de sistemáticas 
violências e suas reproduções), e por outro, o Estado instituição 
inexistente pelos mais diversos fundamentos, mormente pela 
incapacidade política de responder as contradições internas que se 
arrastam há décadas, por isso se assemelha a um Estado falhado ou 
em situações de fragilidades1634;  

                                                 
1633 Este fenómeno, motivado por interesses egoístas de políticos, governos, altos funcionários e militares, 
tem resultados nefastos para a sociedade, a economia e a democracia. Na mesma direcção sustenta 
HENRY BIENEN, “Comentários a “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento em África ao 
Sul do Saara”, do Professor M. Diouf”, p 161: “ (…), quando existem diversas facções a tentar obter o 
domínio do Estado, há o risco de derrubarem os pilares do Estado moderno, …”  
Noutro entendimento, não distante, pode-se falar da informalidade do Estado com as suas desvantagens e 
vantagens, por vezes não são exploradas na sua totalidade. Esta conclusão é assinalada por FAFALI 
KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, p 265: “A informalização do Estado tinha profundas 
repercussões negativas no funcionamento de todos os sectores da vida nacional. No entanto, ela tinha 
também a grande vantagem de garantir a estabilidade social e política, graças à resolução dos problemas 
mediante compromissos negociados fora dos circuitos oficiais e institucionais…, houve uma derrapagem 
dos mecanismos de resolução informal dos conflitos e a crise tornou-se aguda e insolúvel quando ela saiu 
dos tradicionais circuitos informais para tomar as formas de uma crise institucional.”  
1634 De uma vasta amálgama de combinações de situações, neste conceito, encontram-se, de acordo com 
os critérios estabelecidos, vários países espalhados pelo planeta, com diferentes estádios de civilização e 
desenvolvimento. Os retratos que caracterizam esses países parecem ter em comum a incapacidade ou 
fraqueza dos poderes públicos em geral para lidar especialmente com algum assunto da vida nacional: 
impor autoridade do Estado; garantir serviços básicos às populações; tentativas de alteração da ordem 
constitucional e golpes de Estado; actuação à margem da lei da classe castrense; impunidade; 
narcotráfico; má governação e corrupção; irresponsabilidade na condução dos programas nucleares; etc.  
O nosso país não foi alvo de estudo e portanto não aparece na longa lista de países com estas 
características, não obstante ser alvo de reformas no sector de defesa e segurança, sob coordenação e 
financiamento da União Europeia, no âmbito da Política Europeia de Segurança e Defesa, PESD, cujo 
objectivo principal está na procura de garantir aos países ameaçados às instituições seguras que 
contribuam para a sua estabilidade e desenvolvimento.     
Para informações da PESD na Guiné-Bissau, vide a página Web do Conselho da União Europeia 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1413&lang=pt. 
A vulnerabilidade do país está na origem da presença permanente das Nações Unidas, actualmente sob a 
versão de Escritório das Nações Unidas de Apoio à Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNOGBIS, 
através de um representante residente do Secretário-Geral das Nações Unidas. Consultar para mais 
informações a página Web http://www.unogbis.org/docs/nu-gb_frame.html      
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- Terceira, a persistência do nepotismo e do clientelismo (que 
premeia as relações, fidelidades e influências pessoais em detrimento 
do mérito e êxito pessoais), evidências do passado muito recente, a 
partir do momento em que o partido-Estado, na pós-independência 
nacional, assumiu a direcção do poder e da economia e da 
administração pública em geral, sendo o único ou maior empregador 
e, por conseguinte, os critérios meramente económicos de afectação 
de recursos e de devolução de rendimentos foram substituídos por 
critérios políticos e de fidelidade política;  
- Quarta, a arbitrariedade1635 das instituições que deviam 
comprometer-se com a democracia, incluindo aquelas consideradas, 
à partida, insuspeitas e expressão da vontade popular, como 
presidente da República, parlamento e governo, e o próprio poder 
judicial, que ‘julga em nome do povo’;  
Quinta, as estruturas supostamente democráticas (governo e partidos 
políticos) e apartidárias (a sociedade castrense, que, presentemente, 
sequestra o poder político), são transformadas em privilégios de 
grupos, a que se acresce a paralelidade1636 do Estado, sob diversas 
formas de exteriorização, como por exemplo, a existência de 
instituições-mandjuandadis nepotistas ou ainda de poder de jure e 
poder de facto [resquícios (quiçá?) de elementos de segurança 
pessoal em determinados momentos da vida política e social 
guineense]; 

                                                 
1635 Uma das manifestações despóticas está, segundo Billet e Viner, no “governo arbitrário, que governe 
pela força, sem restrições institucionais ou legais, … governo fraco, uma autoridade instável, incapaz de 
manter a ordem e a lei e de desempenhar as funções reguladoras exigidas pela economia.” Apud 
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Pela mão de Alice, p 106.  
1636 Em sentido muito próximo FAFALI KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, p 265, que utiliza 
expressões equivalentes: “extra-institucionais”, “consultas informais”, “meios paralelos”, embora 
restringindo a leitura a um dado período da vida política guineense menos abrangente do que a nossa 
leitura, mais actual.  
O autor faz incidir a sua caracterização ao tempo da hegemonia do partido-Estado, quando escreve: “Com 
efeito, durante os anos de hegemonia do PAIGC e particularmente sob o regime de Nino Vieira, 
desenvolve-se um sistema de governação cujo principal sustentáculo foi uma realidade de relações extra-
institucionais, nomeadamente os circuitos de amigos, as densas teias de laços de parentesco. Os grupos de 
solidariedade entre camaradas de luta na mesma frente. As consultas informais feitas nestes meios 
paralelos passaram a primar sobre as instituições do estado. Chegou-se a falar da primazia dos circuitos 
informais do Chão de Papel sobre o aparelho do Estado.” 
Em sua decorrência parecia evidente que o ex-partido-Estado pretendia criar uma sociedade e economia 
rígida, a partir das organizações de massas de trabalhadores, mulheres, jovens e crianças, fiéis aos seus 
ideais. Um projecto nacional que não contemplava nenhuma burguesia, mas sim vários movimentos 
populares, instrumentalizados política e ideologicamente. O centralismo democrático popular constituiu, 
para nós, uma experiência do poder revolucionário muito próxima do poder tradicional, que dele se 
afasta, pelo menos materialmente, pela não institucionalização de movimentos politizados e sua 
existência à margem da sociedade global.   
Vide para mais desenvolvimento das características deste grupo FAFALI KOUDAWO, “Sociedade civil 
e transição pluralista na Guiné-Bissau, 1991-1996”, especificamente pp 79-80. Do mesmo autor 
“Governação, guerra e paz”, p 265, que refere ao “Estado informal ou a República dos mandjuas” (pp 
265-266), a “guerra dos mandjuas” (pp 266-272). 
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- Sexta, a nível constitucional há um excesso de promessas, as 
normas programáticas, e défice de cumprimento dos deveres 
constitucionais, por parte das entidades públicas, a que se acresce o 
fenómeno, recente, do populismo e da demagogia dos políticos, para 
além de uma certa ‘incompreensão’ da razão da emanação da 
representação política e seu efeito negativo no exercício do poder 
‘em nome do povo’; 
- Sétima, a persistência do atraso do progresso e do desenvolvimento 
económico e social, devido às sistemáticas e irracionais políticas 
económicas desadequadas à realidade nacional, à destruição e 
insuficiência de infra-estruturas e inadequação das estruturas 
económicas, à falta de credibilidade das entidades empresariais 
públicas e privadas, à ausência de investimentos reprodutivos1637, de 
tecnologia e de mão-de-obra qualificada e especializada, entre 
outras;   
- Oitava, a persistência das crónicas crises financeiras e 
institucionais, respectivamente, por escassez de recursos financeiros 
e incapacidade das instituições públicas desempenharem as suas 
funções ou mandatos constitucionais1638 e adaptarem aos desafios 
hodiernos, traduzidos nas transformações sociais, económicas e 
políticas;  
- Nona, o aproveitamento dos políticos e burocratas do processo de 
liberalização1639 económica, em resultado de adesão a valores neo-

                                                 
1637 Todos estes factos estão relacionados directa ou indirectamente com as Finanças Públicas. A 
problemática de eleição de despesas reprodutivas (diferentes das não reprodutivas). Isso não se confunde 
com qualquer política orientada para “cortes cegos”, de que falava GUILHERME D’OLIVEIRA 
MARTINS, “Uma reflexão em progresso”, Introdução à obra de ANTÓNIO REBELO DE SOUSA, De 
um novo conceito de desenvolvimento no quadro da economia internacional, p 14. 
 1638 No plano das Finanças Públicas diferentes considerações são feitas tendo em vista o mandato do 
Estado e das entidades públicas por ele criadas para a prossecução do bem comum vis-a-vis os meios 
financeiros disponíveis. O défice de controlo e da fiscalização financeira, quer política, quer 
administrativa, quer ainda jurisdicional, tem sido aproveitado, por muitos, para se apropriarem, 
ilicitamente, de dinheiros públicos, vinculados à satisfação das necessidades da colectividade, sem 
consequências no domínio da responsabilidade financeira, criminal ou civil.  
Para uma síntese vide EUGÉNIO MOREIRA, Fiscalização Financeira: Que tutela?, Comunicação ao 
Fórum sobre a Legislação Económica, realizado pelo Ministério da Economia, em parceira com a 
Faculdade de Direito de Bissau, Bissau, Junho de 2006 (Inédito) e ainda Direito de sequela dos dinheiros 
públicos, Comunicação apresentada às Jornadas de reflexão sobre Good Governance e controlo dos 
dinheiros públicos, realizadas pela Faculdade de Direito de Bissau, Bissau, 26-27 de Maio de 2008 
(Inédito)    
1639 Não se questiona as virtualidades deste processo. O que nos inquieta é a contradição interna que a 
caracteriza, devido à falta de maturidade do processo. Entre nós a liberalização económica não foi 
antecedida da criação de mecanismos legais adequados às mudanças pretendidas. Avançou-se para as 
privatizações sem que primeiramente se preocupasse com a criação de condições para mais postos de 
trabalho, o que inculca que a ideia subjacente é de destruição de postos de trabalho; liberalizou-se o 
comércio sem legislação que defendesse a livre concorrência entre os sujeitos económicos; liberalizou-se 
antes que se criassem as condições de concorrência com o exterior, o que roça à selvajaria comercial; 
liberalizou-se como se o esgotamento do tipo de Estado-empresário fosse sinónimo da excelência da 
actuação privada; liberalizou-se no momento em que há falta de capital nacional, o que restringe, 
sobremaneira o acesso ao mercado e o próprio comércio; liberalizou-se no momento em que não existia o 
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liberais, e a criação de sequelas nas estruturas de produção, 
contribuindo, assim, para a consolidação da destruição das estruturas 
sociais tradicionais, o desmantelamento da sua forma de produção e 
o surgimento de empresários com ligações aos políticos, os vulgos 
“testa de ferro”, os ‘gestores-intermediários’, entre outros, é um 
exemplo desta realidade.  
- Décima, uma cultura generalizada de corrupção1640, factor que 
destorce a afectação de recursos públicos e conduz a ineficiência, por 

                                                                                                                                               
mercado de capitais ou era incipiente; em síntese, noutra perspectiva, o processo de liberalização facilitou 
a corrupção…  
A liberalização faseada de uma economia rural que apresentava sinais de industrialização devia basear-se 
em pressupostos estratégicos fundados na criação de condições institucionais que permitissem o aumento 
de postos de trabalho ao mesmo tempo que se privatizava as empresas públicas. De uma maneira geral e 
de suma importância a carência de legislação que protegesse as instituições fundamentais do mercado e a 
sociedade e reestrutura a economia antes das privatizações [lei da concorrência, lei de processo de 
falência, lei de privatizações (uma excepção como se confirma pelo Dec.-Lei n.º 4/1991), incluindo as 
empresas comerciais e bancárias, lei das instituições bancárias e pará-bancárias, lei da protecção dos 
trabalhadores].  
Vide para mais desenvolvimentos JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, pp 235 e 
ss.      
1640 Este fenómeno hodierno enquadra-se nas “fontes de riqueza de carácter negativo, ou seja, que não 
implica um esforço de criação, um trabalho útil…A noção de corrupção e de parasitismo foi-se assim a 
pouco e pouco desenvolvendo no senso comum como encarnando a improdutividade e logo, formas de 
empobrecimento social.” Estas são as palavras de GEORGES CORM, A nova desordem económica 
mundial, pp 33-34. Em sentido muito próximo DR. PAUL K. FOKAM, Misère galopante du Sud, 
complicité du Nord, p 63: “En Afrique, un adage pas tout à fait anodin court dans bon nombre de pays : 
«si vous voulez vous enrichir rapidement, ne faites pas les affaires, mais entrez plutôt dans la fonction 
publique ou en politique.»” (Itálicos no original)- 
Os relatórios das organizações e fundações internacionais que promovem a transparência e boa 
governação, não tendo natureza jurídica, contudo, contemplam informações que interessam à cidadania, 
no sentido de exigir mais responsabilidades dos governantes, políticos e burocráticos. Segundo os 
mesmos, o país ocupa uma posição menos apreciável. Este facto pode influenciar a ajuda pública ao 
desenvolvimento. 
O combate a este mal hodierno e a moralização do Estado e da sociedade (“rectius sensu” a transparência 
no funcionamento das instituições e uma sã e regular gestão da coisa pública), enquanto uma das 
vertentes da construção da democracia e do Estado de Direito democrático, determinaram a 
institucionalização da fiscalização financeira da actividade financeira estadual, pelo Decreto-Lei n.º 
7/1992, de 27 de Novembro, que cria e aprova a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, publicado em 
Suplemento ao BO n.º 47; e a Inspecção Superior Contra a Corrupção, pela Lei n.º 6-B/1995, de 17 de 
Julho, publicada em Suplemento ao BO n.º 29, da mesma data. Esta é considerada “um órgão 
independente, de defesa dos interesses da República e dos cidadãos, que funciona junto à Assembleia 
Nacional Popular” (artigo 1.º, n.º 2) e tem por missão “a prevenção e a averiguação de actos de Corrupção 
e de fraude cometidos no exercício de cargos políticos e de funções administrativas e a denúncia destas 
acções aos órgãos competentes para o exercício da acção penal ou disciplinar”, (artigo 2.º) todos do 
mesmo diploma.  
Para uma análise critica e empírica dos diferentes esquemas de corrupção, num prisma que acentua a 
relatividade das normas políticas, jurídicas, éticas, económicas, entre outras, as suas relações e dinâmicas 
sociológicas, as estratégias paradigmáticas: lógico-especulativas do mercado e dialéctico-circular de 
redes, vide MATTHIAS ERIC OWONA NGUINI, “La corruption entre l’économie et le politique: une 
heuristique sociologique des réseaux”, in Mondialisation, exclusion et développement africaine : 
Stratégies des acteurs publics et privés”, Sous direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama et Séraphin 
Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Africain Édition, 
2006, pp 425-451. 
No plano da influência da má governação – entenda-se a corrupção – sobre o conflito militar de 7 de 
Junho de 1998, vide FAFALI KOUDAWO, “Governação, guerra e paz…”, p 264, que escreve: “Sem 
menosprezar as outras causas directas do conflito de 7 de Junho, é mister dizer que a questão da 



 782

não se tratar de uma forma legítima de redistribuição da riqueza, ela 
provoca um elevado custo social;      
- Décima primeira, o enraizamento de culturas e valores tradicionais 
e o medo dos indivíduos – sobretudo os políticos e governantes – de 
se libertarem dos aspectos negativos das tradições, procurando tirar 
proveito da sua pertença ao chão social e cultural; 
- Décima segunda, a desorganização formal da comunidade, a 
ausência do Estado-Providência1641, não obstante a presença da 
comunidade-providência (ou sociedade-providência1642), segundo 
modelos de solidariedade tradicional intra-étnica/tribal e social, 
ancorados em laços de parentesco e de vizinhança, caracterizados 
pela troca de bens e serviços numa base não mercantil, mas segundo 
princípio de reciprocidade (hoje em dia, em reprodução nos meios 
urbanos), justificada pela prática da agricultura familiar entre a 
comunidade rural;  
- Décima terceira, uma total regressão social que abate sobre a 
sociedade guineense, incapaz de desenhar um projecto de sociedade 
perante a realidade demolidora e desmobilizadora, não sem antes 
questionar a ausência de cientistas sociais? que estudam as melhores 
soluções para o país;  
- Décima quarta, existência de uma forte corrente anti-mudanças 
sociais, quase sempre em ambientes de permanente conflitualidade 
de interesses, invariavelmente dominadas pelo egoísmo individual e 
de grupo;  

                                                                                                                                               
governação foi primordial desde o início até ao fim da crise político-militar. Ela intervém enquanto 
elemento catalisador. A sua função é estruturante na leitura dos factos. Ela contribui para fazer dos 
acontecimentos de 7 de Junho o culminar de uma crise de governação. 
A este respeito é interessante notar que, se a crise é o produto de uma longa prevalência da má 
governação, a guerra surge de uma efémera tentativa de instrumentalização de algumas práticas de boa 
governação.”  
A Guiné-Bissau aprovou e ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Cfr., 
respectivamente a Resolução da ANP n.º 10/2006, de 27 de Dezembro, publicada em Suplemento ao BO 
n.º 52, da mesma data, e o Decreto Presidencial n.º 15/2007, de 13 de Agosto, publicado no BO da mesma 
data.    
1641 Esta ausência pode ser explicada pelas incipientes políticas sociais e de investimento segundo o 
modelo keynesiano. A contenção ou congelamento salarial e progressão na carreira, aliadas à inexistência 
de transferências públicas, o baixo poder de compra das famílias não estimulam o consumo, tal como a 
ausência do investimento público condiciona a construção de infra-estruturas sociais e equipamentos de 
apoio aos mais vulneráveis.       
O peso da dívida pública, o défice orçamental, são outros dos elementos que concorrem para a redução 
dos gastos públicos e reforça a ausência deste modelo de Estado. Na verdade, a desproporção da dívida 
pública, acrescida dos elevados encargos com os juros, constitui, por si só, constrangimentos às políticas 
públicas de gastos sociais e de investimento. Ora, a falta de um modelo de Estado-Providência na Guiné-
Bissau constitui uma condicionante da instituição Segurança Social, quer na sua acepção estrutural 
organizacional, quer na sua acepção de direitos subjectivos que presta aos cidadãos, maxime os 
contribuintes-beneficiários do sistema.     
1642 RAMESH MISHRA O Estado-Providência na sociedade capitalista, pp 102 e ss. Para o autor, p 102, 
“Portanto, equacionar assistência social com Estado-Providência é ignorar todas as outras fontes de 
protecção e apoio social.” 
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- Décima quinta, o fenómeno recente da droga1643, que atravessa, 
transversalmente, toda a sociedade guineense, atingindo, 
alegadamente, a generalidade das instituições do poder, e sua 
ameaça sobre a configuração e manutenção da soberania estadual ou 
seu desaparecimento na ordem interna e internacional.     

 
O grande problema que enfrenta a Guiné-Bissau e a torna vulnerável a 
choques internos e externos, em resumo, sugere uma sequência de uma 
multiplicidade de factos e situações1644 que, no mínimo, encontraram 
respostas inacabadas e que se arrastaram a longo da sua própria existência. 
O espectro permanente no tecido social e político de acontecimentos como 
guerras e tentativas (também apelidadas de “inventonas” ou “intentonas”?) 
de alteração da ordem constitucional pela força não permitem um natural 
desenvolvimento da sociedade em geral. 
Seguimos de perto JÜRGEN HABERMANS1645 e diríamos que o nosso 
Estado ainda não atingiu a fase da “scientificisation de la politique”, pela 
                                                 
1643 O fenómeno da droga – vulgo “economia da cocaína” – no país preocupa a comunidade nacional, 
regional e a internacional, motivou algumas caracterizações do país e seu Governo, como por exemplo 
Estado-narcotráfico. A CEDEAO realizou no mês de Outubro de 2008, na cidade de Praia, Cabo-Verde, 
uma reunião sobre o narcotráfico transnacional na África Ocidental. As Nações Unidas ameaçam 
sancionar o país, a Guiné-Bissau, por se transformar num mercado de estupefacientes. Um Relatório do 
Secretário-Geral desta Organização não tem dúvida do papel do país no comércio ilícito de drogas.  
Cfr., entre outras, as seguintes páginas da Internet, para além de diários e periódicos que trataram do 
assunto:  
http://www.noticiaslusofonas.com/view.php?catogory=Guin%E9%20Bissau; 
http://bissaudigital.com/noticias.php?idnoticia=2747;  
http://www.bbc.co.uk/portugueseafrica/news/story/2008/07/080723_gbsholasm.shtml; 
http://www.panapress.com/paysindexlatpor.asp?code=por024. 
1644 Com certeza, em virtude dessas condicionantes, as instabilidades político-governativas – e quiçá os 
político-militares? – têm origem em complots políticos estrategicamente montados, no intuito de 
conseguir dividendos diversos. Os governos a prazo, as maiorias instantâneas, as manipulações de bases 
parlamentares de sustentação dos mesmos governos, entre outros, são práticas políticas que dominaram a 
política nacional nos últimos tempos. Por isso, de uma maneira geral, os benefícios económicos não 
derivam de nenhuma actividade económica, mas sim de posições ocupadas na máquina político-partidária 
e na Administração Pública, entre outras. 
O rent seeking torna-se mais problemático, sobretudo se considerarmos que é o Estado a única instituição 
que efectivamente redistribui imoralmente a riqueza pelos seus “grupos de elites” secundarizando os 
gastos sociais. 
1645 La technique et la science comme idéologie, La fin de la métaphysique, Préface et traduction de 
l’allemand par Jean-René Ladmiral, Denoël/Gonthier, Bibliothèque Médiations, 1968. 
Com as devidas distâncias temporais e realizações sociais, económicas e políticas seguimos o autor 
quando escreve: «La scientificisation de la politique n’est pas encore un fait de nos jours, mais elle 
désigne à tout le moins une tendance à l’appui de laquelle on peut invoquer un certain nombre de faits. Ce 
sont d’abord l’extension de la recherche sur commandes d’État et la part croissance de la consultation 
scientifique dans les services publiques qui marquent cette évolution. L’État moderne s’est constitué à 
partir des nécessités d’une administration centralisée des finances en relation avec les échanges 
commerciaux des économies nationales et régionales naissantes, et sans doute a-t-il dû dès le début faire 
appel aux compétences spécialisées de fonctionnaires ayant une formation juridique. Mais ces derniers 
disposaient d’un savoir technique qui, dans son genre, ne se distingue pas fondamentalement des 
compétences dont disposent, par exemple, les militaires. Aux militaires le soin de mettre sur pied des 
armées permanentes, aux juristes celui d’organiser une administration continue ; dans les deux cas il 
s’agissait d’exercer un art bien plus que d’appliquer une science. Ce n’est que depuis une génération peut-
être que fonctionnaires, militaires et politiciens s’orientent, dans l’exercice de leur fonctions politiques, 
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ausência de pressupostos de afirmação dos seus comandos. Assim, a 
manutenção do «estado de natureza», no sentido da formulação THOMAS 
HOBBES1646, em que vive o país, caracterizado por guerras internas, suas 

                                                                                                                                               
d’après des conseils qui sont scientifiques au sens strict de ce mot, et cela ne se pratique même sur une 
grande échelle que depuis la Seconde Guerre mondiale.» (pp 97-98.) 
1646 Le citoyen ou les fondements de la politique, p 107. 
No Leviatã, pp 109-113, o autor parte do princípio que os homens são egoístas e nem todas as suas 
necessidades são satisfeitas. Assim sendo no “estado de natureza”, sem sociedade civil, existe competição 
ou guerra permanente de todos contra todos – no sentido aproximativo da expressão homem lobo do 
homem (“Homo homini lupus”) – sem condições para comércio ou indústria. Ele considera a sociedade 
como um “animal artificial”, uma máquina composta por indivíduos e reduz a oposição entre o mal e o 
bem a questão do que é ou não agradável ao indivíduo. Preocupa-se com o estado natural do homem 
anterior à sociedade. Trata-se de uma visão moral e política que procura na actuação dos indivíduos e das 
instituições um (hipotético) contrato celebrado entre homens livres e iguais, partindo de uma posição 
inicial definida. Por isso a designação de contratualista.  
A designação “estado de natureza” encontra-se ainda em clássicos como LOCKE e ROUSSEAU. Noutras 
formulações, a “posição original” de RAWLS ou ainda “posição inicial de negociação” de DAVID 
GAUTHIER. Estes autores procuraram reflectir sobre as questões que se prendem com a soberania, as 
obrigações políticas, as normas sociais e formas de organização política.   
Para mais desenvolvimentos de algumas das ideias destes autores, vide, entre outros, HENRI DENIS, 
Histoire de la pensé économique, pp 138; 157-158. Também EUGÉNIO MOREIRA, A repartição de 
recursos públicos…, pp 47-48. 
A ética naturalística toma como base o processo e as leis da natureza. O certo é o natural. A natureza dita 
o percurso a ser seguido. Numa primeira observação, a natureza ensina que os mais aptos sobrevivem e os 
fracos, doentes, velhos e debilitados tendem a cair e desaparecer à medida que evolui a natureza. As suas 
leis admitem sucessões paulatinas. Mas não saltos bruscos. Nesta óptica atendendo ao estatuto de 
superioridade atribuído a sociedade europeia justifica-se o domínio sobre os povos ditos primitivos que 
viviam na sociedade tradicional: o darwinismo social, fundamentada na teoria evolucionista, o 
darwinismo (uma teoria que advoga a superioridade da raça branca sobre a raça negra, pela simples 
ignorância de diferenças desta última: o etnocentrismo ou conceito do homem europeu civilizado, uma 
leitura que afasta os outros povos do patamar da civilização, fornece uma visão universalista do 
desenvolvimento segundo os ditames do europeu). Vide para mais desenvolvimentos desta teoria 
CHARLES ROBERT DAWRIN, A Origem das Espécies.    
Numa outra perspectiva, enquadrável no nosso trabalho, podia-se encontrar nele (darwinismo) um 
fundamento teórico para as constantes lutas e agressividade do homem guineense. A influência, a 
determinação e o condicionamento do seu comportamento pelos genes e por (alguns) meios cultural, 
sociológico, político, étnico e tribal, neste particular, uma recusa da ideia da protecção devida aos 
indivíduos que pertencem aos estratos populacionais das sociedades menos desenvolvidas (também ditas 
não civilizadas). Nesta medida, uma afronta a ideia da igualdade entre os homens e a recusa da 
solidariedade. Esta tese, na sua essência, identifica-se com o capitalismo concorrencial. 
Esta mesma lei natural, numa outra observação, conduzirá a uma selecção rigorosa das instituições e ao 
banimento de formas ilegítimas de manifestações do poder e todas as suas sequelas, e à afirmação de uma 
sociedade baseada na justiça, igualdade e solidariedade, quando se criar as condições para que as gerações 
vindouras sejam livres dos males dos paradigmas e legalidades coloniais e revolucionários. 
Sobretudo, os sucessivos erros de governação monolítica, sob a égide dos ideais revolucionários, e os 
seus ensinamentos, bem como o contexto e a realidade coloniais, influenciaram profundamente as 
escolhas políticas. Os projectos e as políticas da sociedade colonial e post colonial não encarnaram 
nenhuma transformação social, ainda que as produções normativas e as reformas ensaiadas não 
surpreendem pela sua natureza meramente formal, porque inapropriadas para as situações concretas e 
reais que visavam regular. 
A esta ética – que bem se identifica com a (alguma) ética política muito severamente criticada mesmo no 
Antigo Testamento (organização do povo de Israel e a realização da justiça e a promoção da paz, 
entendias como dádivas de Deus, que os profetas denunciaram e profetizaram a chegada do Messias para 
reinar com justiça e paz) e no Novo Testamento (a mensagem de Jesus e a instauração de um novo 
“reino” como anunciada nos Evangelhos), – contrapõe-se a ética teológica relativa ao bem comum, uma 
incumbência da comunidade política encarregue de criar as condições jurídicas e económicas que 
garantem felicidade aos homens nas suas dimensões humanas e espirituais. Nesta linha a Constituição 
Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. 
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reproduções e manifestações, sob diversas formas de conflitos 
institucionais, governativos, político-militares e tensões sociais, constituem 
enormes constrangimentos à afirmação de uma soberania nacional e à 
construção de uma cidadania plena, para além de ser um factor inibidor do 
crescimento económico e desenvolvimento social e, desde logo, uma das 
causas da pobreza e dos males que afectam gravemente o país1647.  
De facto sem essas premissas qualquer exigência da equidade social 
(“rectius sensu” melhoria da qualidade de vida) a realizar pelas políticas 
públicas fica refém de disputas políticas e/ou militares e interesses político-
partidários. E será realizável porventura pelo espírito filantrópico. Não 
menos verdade é o preenchimento de uma condição prévia: a 
compatibilização da produção e a redistribuição, o crescimento económico 
e a equidade social. O compromisso ético e solidário concilia estes 
conceitos económicos1648 e sociais. Se é verdade que não há distribuição 
sem produção e crescimento económico, não é menos verdade que produzir 
e crescer sem distribuir (de forma justa) a riqueza é, no mínimo, 
escandaloso, devido à brutal distância que separa os políticos e homens de 
negócios – bem como os seus entourages – do comum dos cidadãos. Estas 
são as exigências para as quais a modernidade deverá encontrar resposta(s) 
urgente(s)1649.  

                                                                                                                                               
Sobre o assunto vide para mais desenvolvimentos EDUARDO ABRANCHES DE SOVERAL, “Relações 
entre ética e política”, ”, in Revista Jurídica da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Política e 
Ética: Que relação?, Número especial, 2002, pp 11-25; AMÍLCAR MESQUITA, “Política e ética, que 
relação: Uma perspectiva histórica”,, pp 27-43; in Revista Jurídica da Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002; JORGE TEIXEIRA DA CUNHA, 
“Política e ética, que relação: uma perspectiva teológica”, in Revista Jurídica da Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002, pp 45-54; 
MANUEL DE ALMEIDA RIBEIRO, “Política e ética nas relações dos membros da ONU”, in Revista 
Jurídica da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número 
especial, 2002, pp 55-65.    
Sobre o etnocentrismo vide também BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, A crítica da razão 
indolente, pp 83, 89 e ss.     
1647 Para uma relação de dependência entre o crescimento económico e a pobreza (e o inverso já não é 
verdadeiro) vide para mais desenvolvimentos JOSEPH E. STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, 
pp 123, 124, 127. 
1648 Neste sentido GRAVYN DAVIES and DAVID PIACHAUD, «Social policy and the economy», que 
considera “Economic growth is important in terms of our long-term standard of living and is the ultimate 
determinant of the incomes of those off – redistributions can only do so much – but the priority that is 
attached to it depends on the relative weight given to absolute living standards compared with goals of 
reduced inequality.” (p 42)   
1649 Vem a propósito a insistência em fazer depender a redistribuição do crescimento económico, como se 
este não existisse aquela seria impossível. À primeira vista parece que existe dependência estreita entre 
estes dois conceitos económicos. Se uma economia não cresce não se redistribui. Não se investe. Parece 
lógico.  
Vide por exemplo RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, p 15: “O remédio continua a ser o crescimento, 
…”  
Esta é a óptica meramente economicista. Como também parece possível a distribuição sem crescimento. 
Nisto se radica a solidariedade entre os Estados numa aldeia global. Como se sabe a aposta na nova 
tecnologia (high-tech, um equivalente à máquina a vapor do século XVIII) gerou um nível de crescimento 
não disponível para a esmagadora maioria das economias. Um outro factor determinante do crescimento 
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Secção IV. A imaturidade do sistema 
 
Na sua origem, a sociedade e a economia tradicionais foram concebidas 
como sistemas capaz de garantir segurança económica e segurança social 
aos membros que integram as suas instituições sociais, família, etnia e 
tribo. Nela trava-se entre os indivíduos a “solidariedade mecânica”, 
segundo a expressão durkheiminiana. Assim, a todos, sem excepção, são 
garantidos o mínimo indispensável à sua manutenção e renovação enquanto 
força de trabalho. Em caso de necessidade são providenciadas redes sociais 
que complementam as acções desenvolvidas no seu seio. 
De modo contrário e ainda segundo o mesmo autor, a industrialização e a 
divisão de trabalho, próprias de sociedades modernas, criaram condições 
sociais para que a “solidariedade mecânica” cedesse lugar histórico-
cronologicamente à “solidariedade orgânica”, resultado da pressão da 
sociedade sobre os indivíduos que a compõe. Contudo, esta pressão não 
gera competição contrariamente ao darwinismo, mas sentimento de 
interdependência, uma forma de manifestação do individualismo e da 
diferenciação social. Estas duas formas de solidariedade estão presentes na 
sociedade guineense devido às características específicas, como se 
demonstrou. 
  
No plano da protecção social, mantendo fidelidade às características 
tradicionais, a sociedade guineense evoluiu no sentido da individualização 
e diferenciação social, nos termos em que o indivíduo relaciona com o 
grupo onde está integrado e dessa relação pode degenerar tensões e 
conflitos sociais, principalmente quanto à medida das necessidades 
satisfeitas individualmente ou em grupo. Ou seja, as transformações sociais 
conduzem ao abandono da solidariedade mecânica, traduzida na coesão 
social e na resistência às crises, característica diferenciadora da sociedade 
tradicional.  
Essas mesmas transformações de solidariedade (a solidariedade orgânica) 
resultam para o Estado na obrigação constitucional e legal de organizar 
meios financeiros e institucionais adequados à protecção social de todos os 
seus cidadãos, através quer de um sistema previdencial, quer universalizado 
(uma missão em que ele pode ser secundado pelos privados, contanto que a 
lei assim permite).  
 
A concepção da Segurança Social, a partir das próprias legislações, 
pensadas como uma unidade, não obstante o seu pouco conhecimento, 
                                                                                                                                               
diz respeito à exportação do capital financeiro, fonte de rendimento. Como também são os juros d 
capitalização dos fundos de pensões nos mercados financeiros ou seguradores. 
Sobre o assunto vide o mesmo autor e obra citada, pp 91 e ss. 
Vide igualmente o estudo de FRANÇOIS PERROUX, “Matériaux pour une analyse de la croissance 
économique”, pp 1329-1447. 
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concentra o esforço nacional na procura de uma linha satisfatória e 
adequada à evolução da sociedade e da economia guineense. Trata-se de 
um processo muito recente da nossa breve história, que amadurece, com 
sinais mais ou menos contraditórios.  
Uma ínfima protecção social assegurada apenas a certos estratos 
populacionais pode ser explicada pela sua juventude1650, sem embargo de 
proposta de alteração da lei, no sentido de criação de um sistema de 
protecção social, baseado em pilares que se revêem na realidade social, 
cultural, económica e política.  
Essa alteração vai no sentido do aprofundamento da solidariedade nacional, 
a partir do sistema de base previdencial, financiado comparticipadamente 
pelos trabalhadores e entidades patronais, em evolução para um sistema 
universal, compatível com as transferências do Estado, para o 
financiamento das prestações sociais do regime não contributivo. Esta 
simbiose pode ser interpretada como a ampliação do seguro social e, por 
conseguinte, a manifestação da solidariedade pública para com os 
necessitados e não contribuintes do sistema público, mormente os que 
auferem prestações de assistência social. 
Apesar de tudo, as reformas recentemente empreendidas não são 
suficientemente cabal para abranger todas as manifestações de 
solidariedade, inter-ajuda, poupança financeira e protecção social. Ou seja 
elas não enquadraram as redes sociais informações, aquelas que conferem 
uma maior cobertura aos cidadãos, sobretudo os excluídos do sistema 
público de protecção social e das intervenções (discricionárias) do 
Governo. 
 
Do ponto de vista jurídico, sobressai, no domínio dos regimes que integram 
a protecção social pública, a ausência de uma base normativa que regulasse 
determinados sectores e actividades económicas, sem embargo do previsto 
no artigo 18.º, n.º 4, do Decreto n.º 4/1980. No cômputo geral, reputa-se 
que a desregulação dos mesmos é uma consequência do incipiente trabalho 
agrícola tradicional e das actividades integradas no sector informal da 
economia. 
No caso concreto dos sectores agrícola e piscatório tradicionais, a sua 
integração com os outros sectores poderá permitir caminhar pela sua 
equiparação jurídico-social1651, quando se avançar para a constituição de 
empresas, sociedades ou cooperativas agrícolas e de pescas. 

                                                 
1650 Em relação ao sistema de protecção social português, vide COMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
DA LEI DE BASE DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, A 
sustentabilidade financeira do sistema de solidariedade e segurança social, Relatório Final, Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade, Lisboa, 2002.  
1651 Sobre o assunto JOSÉ ESCOBAR JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social agraria, p 
45, que apresenta tal equiparação, no caso espanhol, a dois níveis: “ (…), tanto intersectorial como 
intrasectorial…”. 
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Não sendo considerado trabalho autónomo e independente, para efeitos 
legais1652, os trabalhadores agrícolas e pescadores – bem como os 
trabalhadores domésticos e sazonais – estão desprovidos de enquadramento 
material no sistema público de protecção social. Isto é a lei sem embargo 
de prever, no seu âmbito, um regime especial que integrasse a capacidade 
produtora de riqueza nacional, que se dedica a actividade estritamente 
relacionada com o trabalho manual da natureza – e outras formas que se 
encontram, por exemplo, na pesca e no artesanato, carece de concretização 
prática.  
Acaso esta solução foi determinada pelo carácter aleatório e incerto dos 
rendimentos produzidos pelo esforço humano? Afinal o atraso da 
actividade agrícola em geral não constitui um problema sócio-
económico1653 que deve merecer enquadramento legal e materialização 
administrativa?  
Enfim… estas e outras interrogações são pertinentes… Apesar de tudo, a 
actividade agrícola, como qualquer outra, não está isenta de riscos, embora 
os trabalhadores que nela participam não encontram cobertura dos riscos 
inerentes a mesma, mormente quanto aos acidentes de trabalhos. Esta 
situação contraria a importância da mesma no conjunto da economia 
nacional, sabido que nela se encontra uma substancial falange da população 
nacional, que se dedica à produção de produtos e/ou à captação de recursos 
produzidos pela natureza para sustento próprio e da família.  
 
Supra decompomos a actual configuração da nossa Segurança Social em 
três fase, a gestacional, de formação e renovada. Para o que interessa esta 
última traduz-se quer na sua dimensão institucional quer na sua dimensão 
individual e colectiva. No entanto, apesar de tudo, estes caracteres não 
autorizam a concluir pela sua maturação. 
Na verdade, não obstante a mitigação do sistema previdencial com o 
sistema universal continua por resolver questões como a concretização do 
desiderato da progressiva universalização da totalidade da população 
trabalhadora não abrangida pelo sistema público; integração de sectores 
económicos e actividades económicas não formais; insuficiência de 
recursos internos; fraca dotação orçamental destinada à cobertura das 

                                                 
1652 Não nos parece enquadrável na formulação do artigo 2.º, n.º 2, al. c), “in fine” do Decreto n.º 4/1980: 
“ (…) e os arrendatários ou parceiros rurais, seja qual fôr o tipo de contrato”, na medida em que a massa 
populacional que trabalha a terra, fá-la com o intuito de encontrar o auto-sustento e não se subordina a 
nenhuma entidade patronal. 
1653 BAYÓN CHACÓN, apud  JOSÉ ESCOBAR JIMÉNEZ, Trabajadores agrícolas y Seguridad Social 
agraria, p 45, considera que “el problema social del campo no es sólo un problema de redistribución de 
rentas, sino de producción de rentas, de capitalización del sector, de racionalización de cultivos, de 
aprovechamientos de posibilidades, de aplicación de técnicas, de organización de industrias 
complementarias, de regulación comercial adecuada, de justicia distributiva respecto de los frutos y de 
tantos y tantos aspectos específicos que además de los generales de todo trabajo por cuenta ajena 
condicionan la regulación del trabajo agrario.” 
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despesas sociais em gera; défice da cobertura de eventualidades sociais; 
etc.  
Todas estas considerações, muito sumárias, exercem influências sobre o 
sistema público de protecção social e a sua configuração em concreta. A 
sua insuficiência leva-nos a pensar que ela deverá ser completada com as 
acções da acção social. Em particular a ausência de cobertura das situações 
de carências não compreendidas no conjunto dos regimes públicos apela 
para uma intervenção à medida da acção social.  
 
A imaturidade do sistema público de protecção social influencia 
negativamente o prosseguimento de algumas metas. Exemplifica-se a luta 
contra a pobreza integrada nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 
direccionada à melhoria da qualidade de vida dos que não integram o 
sistema contributivo. Com efeito, a não inclusão dos trabalhadores 
agrícolas e das trabalhadoras domésticas tolhe uma melhor articulação 
entre a Segurança Social e o objectivo de redução e eliminação da pobreza.  
Entre nós paira um cepticismo mordaz de um sistema de protecção social 
que, depois de mais de três décadas da sua construção, não é capaz de se 
libertar de vícios de outrora. Assim, com alguma simplicidade pode-se 
concluir, em suma, do supra exposto que o sistema de protecção social 
nacional em geral revela ser imaturo. Nele existe um défice de respostas 
para suprir as incapacidades individuais e de grupos, principalmente os 
mais vulneráveis. De um modo particular fica por satisfazer o espírito que 
norteou a consagração de um regime especial para os agricultores 
tradicionais e pescadores, conforme previsto no artigo 18.º, n.º 4, do 
Decreto n.º 4/1980.  
 
 
Secção V. A abrangência subjectiva limitada 
 
O esquema de protecção social baseado no exercício de uma actividade 
económica enquadrada no sector formal da economia sugere a sua própria 
limitação. Este problema inerente à técnica de contratação de seguros não 
se estende ao camponês e sua família, não obstante o trabalho no campo, 
independentemente da sua dureza. Por outro lado, mesmo do lado da 
economia formal a cobertura dos riscos sociais não se afiguram cabal ou 
seja é deficiente, pois não garante a cobertura de todas as eventualidades. 
Veja-se o caso do trabalhador atingido pelo desemprego.  
 
A concepção da protecção social guineense, na sua origem, já havia 
evidenciado a preocupação com o sector informal. Como se disse supra no 
âmbito do seguro social de acidentes de trabalho e doenças profissionais foi 
prevista a consagração de uma “tarifa de quotização especial pode adoptar 
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um regime especial de prémio para explorações agrícolas e piscatórias, 
ajustável de acordo com a experiência e os modelos organizativos desses 
sectores” (artigo 18.º, n.º 4, do Decreto n.º 4/1980). Decorridos cerca de 
trinta anos fica por completar o sistema para se adequar melhor a realidade 
nacional. 
Ou seja não obstante a integração formal dos sectores agrícolas e 
piscatórias, na prática os trabalhadores a eles ligados continuam sem 
qualquer protecção social no exercício das suas actividades económicas. 
Eles são marginalizados do âmbito subjectivo da protecção social pública, 
do regime contributivo, o que deixa estes grupos de cidadãos à mercê das 
contingências do quotidiano. 
A marginalização prática do trabalhador agrícola e pescador – sem contar 
com os outros trabalhadores do sector informal não enquadrado na lei – 
pode ser entendida como consequência de uma auto-marginalização da 
actividade económica restrita ao cultivo da terra e do aproveitamento de 
recursos marinhos, devido o seu relativo atraso comparativamente aos 
sectores da indústria, do comércio e dos serviços.  
 
Diferente da solução legal dos trabalhadores dos sectores agrícolas e 
piscatórios, os outros trabalhadores rurais, os domésticos e os sazonais não 
são abrangidos formalmente pela legislação social. Eles não se tratam, na 
generalidade, de trabalhadores dependentes – com excepção dos 
trabalhadores domésticos e, eventualmente dos sazonais – ou mesmo que 
dele se tratassem estariam dependentes do ciclo natural (caso concreto dos 
trabalhadores rurais e sazonais). E os resultados dos seus trabalhos seriam 
aleatórios e incertos. 
Pensa-se que são estas razões determinaram a marginalização destes 
sectores e actividades económicas de produção de riqueza e indirectamente 
os trabalhadores neles integrados. Esta marginalização tem custos 
avultados no tecido social e económico guineense. Muitos indivíduos e 
suas famílias são propensos aos riscos do quotidiano. E com isso as 
capacidades produtoras de riqueza sujeitam-se a uma degradação ou até 
mesmo perecimento. Isso podia sugerir, em consequência, a necessidade de 
um maior volume de recursos financeiros que deverá ser proporcionado 
pelo orçamento público para cobrir as necessidades destes grupos de 
indivíduos. 
 
Por outro lado ainda, mesmo admitindo a evolução registada no ano de 
2007, no sentido da cobertura de situações efectivas de carências sociais de 
grupos mais vulneráveis, o sistema continua a limitar-se subjectivamente 
na medida em que não garante a cobertura de risco social. Ou seja, nem 
todos os cidadãos são abrangidos pelas pensões sociais discricionariamente 
garantidas pelas instituições públicas. 
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Nessa linha, a limitação da abrangência subjectiva é uma das características 
de um sistema de protecção social desigual que diferencia o trabalhador 
formal do trabalhador informal; dos cidadãos mais vulneráveis dos 
cidadãos menos vulneráveis. O mesmo é dizer ela discrimina os 
trabalhadores a partir do enquadramento das actividades económicas e seus 
sectores, um aspecto que reflecte a própria realidade social e económica, e 
os cidadãos com base em critérios meramente administrativos e 
discricionários.  
Assim e em suma, as características principais da nossa protecção social 
são, de um lado, a ausência, de outro, a insuficiência de protecção social, 
respectivamente por não incluir uma larga percentagem da população 
activa e, mesmo aquela nela integrada não a confere uma plena cobertura 
das suas necessidades sociais. Poder-se-ia concluir que estamos perante um 
sistema discriminatório, injusto e desenraizado da sociedade guineense. 
Dito de outra forma: de nada vale o ideal integrador, universal, que parecia 
despontar-se na senda da reforma de 2007.   
 
 
Secção VI. A insuficiência da protecção social  
 
As preocupações com os direitos dos trabalhadores e dos combatentes da 
liberdade da Pátria, em particular, tem início logo após a independência do 
país. Elas são enformadas por fundamentos de natureza político-ideológica, 
que influenciou sobremaneira a configuração do sistema público de 
protecção social.  
Não obstante, entre nós, a ideia da universalização da protecção social 
somente agora encontra eco, com a reforma de 2007, sabendo que o 
paradigma do nosso sistema de protecção social não assenta na ideia da 
cidadania preexistente1654, porquanto nem todos os cidadãos estão nele 

                                                 
1654 A ideia da “cidadania preexistente” é uma tradução dos direitos económicos e sociais de que gozam 
todos os cidadãos, onde se inclui o direito à protecção social, independentemente da contribuição para o 
sistema de Segurança Social. Manifesta-se num “esquema mínimo de protecção social”, conforme 
ANTÓNIO CORREIA DE CAMPOS, Solidariedade sustentada, p 7.  
No sentido próximo, ISABEL ESTRADA CARVALHAIS, Os desafios da cidadania pós-nacional, pp 
100-101, apresenta os países escandinavos como “os mais generosos e evoluídos em políticas de 
redistribuição da riqueza e da solidariedade social” acrescentando que nesses “... a protecção social é um 
direito de cidadania, sendo a sua cobertura universal e suportada por receitas provenientes da tributação 
dos cidadãos”.  
A filosofia em que assenta a cidadania preexistente, a atribuição de um mínimo a todos os cidadãos, 
nacionais residentes, dificilmente pode ser aplicada numa economia afectada por grandes desequilíbrios 
estruturais macro-económicos, como por exemplo baixa produção, produtividade e competitividade, e 
graves problemas de índole financeiro. Assim, a lógica da desconsideração do vínculo laboral e da não 
obrigatoriedade da inscrição e da contribuição, baseada no pressuposto de um modelo de financiamento 
que assenta na repartição e não na capitalização, cede lugar ao imposto, atendível á luz do sistema fiscal 
que se pretende mais justo e equitativo. 



 792

abrangidos, que se limita os seus benefícios aos trabalhadores, sua família 
(considerada em termos oficial e não tradicional), e os combatentes da 
liberdade da Pátria, numa base assistencialista. 
A concepção de uma moderna Segurança Social, em particular o objectivo 
da universalização do sistema de protecção social, deve obrigar a 
reformulação do sistema, quer em termos de objectivos, quer em termos de 
seu financiamento e prestações sociais a fornecer aos beneficiários. Assim, 
por exemplo, os objectivos da Segurança Social e a sua adequação como 
instrumento de luta contra a pobreza, promoção da equidade e redução das 
desigualdades sociais.  
Esta nova função do Estado é prosseguida mediante a organização de meios 
e afectação de recursos adequados aos fins visados. Nesta linha a 
necessidade de efectivação das transferências do orçamento público. 
 
Parece resultar dessas considerações que a cobertura dos riscos sociais que 
projectam sobre os indivíduos e sobre a própria colectividade confere a 
Segurança Social, na sua dimensão objectiva e subjectiva, as características 
que a assemelham a serviços públicos. E, como tais, desempenham funções 
que beneficiam a colectividade em geral. 
No entanto, materialmente nem todas as eventualidades sociais ligadas ao 
trabalhador e sua família encontram cobertura ou estão suficientemente 
protegidas. Esta insuficiência resulta quer da limitação legal do campo 
material (como acontece, temporariamente?, com o desemprego e as 
prestações sociais que se limitam a pensões de reforma e de aposentação, 
cobrindo exiguamente a viuvez e a orfandade), quer da prática 
administrativa de sistemática recusa de direitos aos beneficiários (exemplo 
típico de abonos de Camila), quer ainda das comparticipações limitadas 
unicamente a apoios medicamentosos, excluindo os relativos a cuidados 
médicos.    
De igual modo, o sistema de pensões garante cobertura a uma diminuta 
parcela da população nacional, onde se encontram parte dos servidores 
públicos, rectius sensu funcionários públicos, os titulares de cargos 
políticos e os combatentes da liberdade da Pátria, no regime de 
aposentação, bem como os trabalhadores dependentes e independentes, no 
regime de previdência social.  
Em consequência os trabalhadores assalariados do sector informal não são 
incluídos no núcleo de beneficiários do sistema público de protecção social, 
a arrepio da própria lei em vigor.  
 
Uma outra insuficiência verifica-se relativamente às acções sociais a cargo 
do Ministério da Família, Solidariedade e Luta Contra a Pobreza a favor 
                                                                                                                                               
Esta visão sobre a cidadania é duramente criticada. Vide, entre outros, ANTÓNIO CORREIA DE 
CAMPOS, Solidariedade sustentada, pp 12-13. 



 793

dos mais carenciados. Esta insuficiência verifica-se duplamente: em termos 
qualitativos e quantitativos, respectivamente a qualidade de serviços 
disponíveis e a quantidade de indivíduos abrangidos e os montantes.  
Para isso contribui a magra transferência pública destinada à cobertura de 
despesas de assistência aos grupos vulneráveis que atingem um número1655 
relativamente desprezível comparativamente o universo de pessoas 
atingidas pelas vulnerabilidades estruturais e/ou conjunturais.  
Por outro lado, a insuficiência da protecção social pública é manifesta na 
cobertura da eventualidade morte, no regime previdencial. Os herdeiros do 
falecido podem requer o pagamento de uma pensão, de prestação única, de 
seis meses, sem possibilidade de sua extensão no tempo.    
 
Vistas todas estas considerações, parece pacífico concluir que o estado 
actual da Segurança Social não é satisfatório, porque depende apenas e só 
de contribuições efectivamente pagas pelos contribuintes (trabalhador e 
empregador) e não conta com as transferência do Estado, pelo que se limita 
a fornecer as mínguas de prestações, ou seja não consegue responder as 
exigências da universalização e da integração social.  
 
Em face de tudo quanto precede torna-se necessário algum exercício 
conforme se segue. Entre os africanos existe espírito sábio de gerir as 
carências sociais. Elas abundam face aos limitados recursos em geral, 
particularmente os recursos públicos. Assim, as famílias e as redes sociais 
de solidariedade substituem o Estado e suas entidades na captação e 
garantia de segurança económica e protecção social aos seus membros.  
Convém, em tudo isso, lembrar que a Constituição da República, no seu 
artigo 16.º, prescreve a tendencial universalidade e gratuitidade do ensino 
em geral. A educação, no dizer do legislador constitucional, “visa a 
formação do homem” (primeira parte). Desta forma é vista, ainda pelo 
mesmo, em dois prismas: um primeiro que está direccionado à produção 
(que se equivale ao “trabalho produtivo”1656) e um segundo que se 

                                                 
1655 De acordo com BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto de 
fragilidade estatal e de transição social, p 64: “O programas é gerido pelo Ministério da Solidariedade 
Social e abarca actualmente 2.500 beneficiários… Os beneficiários recebem 10.000 Francos CFA cada 
trimestre. Considerando os montantes afectados e os atrasos frequentes, nenhum dos beneficiários pode 
contar exclusivamente com esta forma de assistência.” (Negrito nosso). 
1656 Esta é uma das manifestações ainda presente na ordem constitucional da visão funcionalista dos 
direitos fundamentais, como de resto se conclui pela leitura do artigo 14.º, primeira parte, CRGB 1973: 
“O Estado considera o trabalho e a instrução como direitos e deveres fundamentais de todos os cidadãos.” 
De resto, nos anos setenta e no início dos anos oitenta o “trabalho produtivo” mobilizou uma grande 
massa (geralmente ligada ao partido no poder) em matéria de limpeza da cidade ou da participação na 
produção, por exemplo na plantação de árvores e/ou seu tratamento nas diversas localidades do centro e 
interior do país.    
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identifica com a educação formal (“aquisição de qualificações, 
conhecimentos e valores”) e simultaneamente educação material1657.   
Sem ignorar a real situação do país, em matéria de Índice de 
Desenvolvimento Humano, é verdade que as potencialidades humanas 
nacionais (cerca de duzentos profissionais de saúde, entre eles médicos e 
enfermeiros, residem e trabalham em Portugal, mesmo que em áreas ou 
sectores de actividades diferentes das suas formações) podem ser 
melhoradas através de estratégias políticas adequadas. Por outro lado, as 
remessas de emigrantes, estimadas em cerca de 30% do produto interno 
bruto, são decisivas neste sentido.  
 
Atendendo as especificidades do país, o legislador constitucional incumbiu 
ao Estado muitas responsabilidades políticas. Uma delas consubstancia a 
“tarefa fundamental” de “liquidação do analfabetismo” (artigo 16.º, n.º 2 
CRGB, cuja concretização depende do esforço económico-financeiro do 
conjunto das instituições e dos indivíduos.  
Em boa verdade, o estado de permanente crise económica e financeira que 
aflige o país não permite a concretização deste desiderato constitucional. 
Por exemplo, o sistema de propina, abusivamente praticado em algumas 

                                                 
1657 Dissemos isso na perspectiva de que existem, entre outros, os valores formais, aqueles que são 
adquiridos nas instituições (formais) de saber, e os valores materiais ligados às nossas comunidades 
nacional e local. Aliás, note-se que o próprio legislador constitucional faz realce desta leitura ao 
direccionar a educação à inserção do cidadão “na comunidade” e sua contribuição “para o incessante 
progresso” (“in fine” n.º 1, do artigo 16.º CRGB) da mesma. Trata-se de uma das consequências do 
período eurocentrista.  
A formalidade é uma das manifestações da questão sociológica. A obtenção de diplomas e certificados e 
de graus académicos nem sempre correspondem a nenhum conteúdo ou capacidade de desempenho de 
funções: os diplomados funcionais. O mesmo acontece no plano político. A banalização do poder, das 
funções e dos cargos políticos e governativos – o número de candidatos às eleições presidenciais 
antecipadas de 28 de Junho de 2009 vai neste sentido – são reveladores da forma como os guineenses 
encaram o poder e o seu exercício.  
Por outro lado, nos nossos dias e sobretudo no mundo globalizado, o conhecimento associa-se à 
investigação, a patentes (uma problemática que roça a banalização da pessoa e da vida humanas, no que, 
sobretudo, tange à reprodução, rectius sensu, a clonagem humana (também animal), a decifração do 
código genético e utilização de embriões humanos; ou expõe o homem e a natureza a riscos 
desconhecidos, os casos dos organismos geneticamente modificados, a agricultura biológica, a 
manipulação genética, … vide RENÉ PASSET, A ilusão neoliberal, pp 123 e ss) e sua exploração. Em 
todos os domínios humanos as empresas multinacionais investem no intuito de obtenção de vantagens 
económicas. É inquestionável… mas, no entanto, os valores supremos do homem não devem ser 
secundados pelo interesse egoísta dessas empresas que se revêem na mercantilização monopolista e 
consequente vantagem competitiva da propriedade industrial ou seja “a lei do lucro que se dão os avanços 
e a valorização do conhecimento humano” conforme conclui ainda o mesmo autor e obra citados, p 123.   
Também para uma leitura do século XXI como ciência da vida que faz questionar a reprodução versus 
replicação (que o autor designa de segundo Génesis), vide ANTÓNIO COVAS, Política agrícola e 
Desenvolvimento rural, pp 82-83.  
Do ponto de vista do dispositivo legal quanto ao assunto vide JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “A Lei 
n.º 32/06”, sobre procriação medicamente assistida”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 67, III, 
Lisboa, Dezembro 2007, pp 977-1066.  Ainda do mesmo autor, referenciada à dignidade da pessoa 
humana, “A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos”, pp 108-109.  
Ainda JORGE DUARTE PINHEIRO, “A necessidade da lei de protecção medicamente assistida”, in 
Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão”, Almedina, 2008, pp 201-214.  
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escolas, mal consegue implementar as políticas de ensino e de igualdade de 
oportunidade. 
Actualmente, regista-se uma tendência de aumento da população estudantil, 
graças, sobretudo, a concursos de privados e cooperativas e/ou ensino 
confessional1658 (escolas católicas, adventistas, madrastas, comunitárias,...), 
uma vez que a oferta no ensino público não oferece as melhores garantias, 
nem as satisfações que todos esperam, principalmente os pais e 
encarregados de educação sem capacidade financeira para pagar o ensino 
privado. Mesmo tendo em consideração as disponibilidades do ensino 
público e do ensino privado, o número de admissões1659 é bastante inferior 
comparativamente às necessidades do país nas diversas áreas de saber. Isso 
parece inculcar a ideia da desresponsabilização política no domínio do 
ensino e da formação científica. 
A democratização do acesso a diferentes níveis do ensino cria problemas a 
dois níveis: a um nível, a capacidade dos estabelecimentos públicos e 
privados de garantir igualdade de oportunidade a todos os graus de ensino; 
e a outro nível, a qualidade destes mesmos ensinos, em profunda 
degradação científica e pedagógica. Acresce a tudo isso a falta de controle 
e fiscalização – e até mesmo coordenação – por parte do ministério da 
tutela ou ainda a desarticulação entre os ministérios de tutela educativa e de 
tutela técnica. 
 
Igualmente, o desiderato constitucional da criação de um sistema de saúde 
universal (artigo 15.º), no qual se inclui os trabalhadores, não encontra 
melhor seguimento em relação ao ensino. O objectivo da saúde pública, 
conforme o mesmo preceito constitucional, está na promoção do “bem-
estar físico e mental das populações e a sua equilibrada inserção no meio 
sócio-ecológico em que vivem” (primeira parte). Para isso torna-se 

                                                 
1658 Estes ensinos desenvolvidos à margem das instituições públicas em nada contrariam o princípio da 
liberdade religiosa e o princípio da laicidade do Estado. Afirma-se que os mesmos podem ser retirados, 
logicamente numa interpretação possível do artigo 49.º CRGB que, depois de proclamar o direito e o 
dever de educação de todos os cidadãos (n.º 1) e da promoção gradual da gratuitidade e igualdade de 
possibilidade de acesso aos diversos graus de ensino (n.º 2), este preceito assegura a garantia do direito a 
criação de escolas privadas e cooperativas (n.º 3) e conclui que o “ensino público não será confessional” 
(n.º 4).  
Disso resulta a abertura para um possível acordo entre as instituições estatais e religiosas quanto ao 
reconhecimento público dos ensinos confessionais que, ao que parece, no caso das escolas 
madrastas/corânicas ainda não o obtiveram.  
1659 Exemplo disso verifica-se com a própria Faculdade de Direito de Bissau, o que é compreensível a 
dois títulos: primeiro, pelo sucesso que tem acumulado ao longo da sua curta existência; segundo, porque, 
tendencialmente, a licenciatura é vista como uma oportunidade para o acesso, na perspectiva de algumas 
profissões, consideradas de sucesso, ou até mesmo, curiosamente, para determinados cargos políticos. 
Esta constatação é confirmada pelo número de licenciados de outras áreas de saber ou mesmo de políticos 
que procuram as prestações desta Faculdade. Convenhamos que em tudo isso existe um senão: o país 
precisa também de técnicos com outros saberes, para além do efeito contraproducente de uma possível 
inundação do mercado nacional com licenciados em Direito, sem saída profissional, não obstante a 
introdução da vertente da Administração Pública, que me afigura um pretexto da parceira entre a 
Faculdade e a Administração Pública, as empresas públicas e privadas.   
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necessária a organização de um serviço nacional de saúde integrando os 
serviços médico-sociais, universal, gratuito e financiado pelo Estado, e 
orientado “para a prevenção, visando a “socialização progressiva da 
medicina e dos sectores médico-medicamentosos” (“in fine”).     
Por outro lado, se atentarmos aos objectivos da promoção do bem-estar 
físico e mental e da inserção sócio-ecológica das populações, de um lado; a 
orientação em matéria da prevenção e da socialização progressiva da 
medicina e dos sectores médico e medicamentosos, de outro lado, 
facilmente se conclui que a saúde pública deve ser organizada como um 
subsistema social, que reclama uma intervenção mais atenta dos poderes 
públicos, quer em matéria de fornecimento, quer em matéria do 
financiamento dos serviços e equipamentos necessários à concretização dos 
objectivos relacionados com a saúde pública.   
Contrariamente a sua ausência, um sistema de saúde organizado, quer a 
nível central, quer a nível local, responderia melhor aos objectivos 
plasmados no artigo 15.º CRGB. Ressalvam-se os acordos existentes entre 
as instituições públicas (empresas, sociedades e institutos públicos) e os 
médicos e farmácias para assistência do trabalhador e sua família, regra 
geral, integrados no âmbito do regime previdencial e regime 
complementar; e garantia pelo INPS, em parceria, com os mesmos da 
comparticipação na cobertura de despesas relacionadas com a saúde do 
trabalhador e da sua família.   
O mesmo é dizer que não está garantido pelo poder público o fornecimento 
e o financiamento dos serviços de saúde. Consequentemente a cobertura 
populacional em matéria de saúde é inexistente, se considerarmos a parca 
ou ausência de transferências públicas. Por outras palavras, por este prisma 
não está garantido o direito à cuidados de saúde as populações. 
Na ausência de uma política estrutural de saúde, o que se verifica, na 
prática, em matéria de protecção social, sobretudo no domínio da gestão de 
fundos afectos ao regime de aposentação, é uma avaliação selectiva das 
situações que merecem respostas do Estado em termos amplamente 
discricionários dos serviços do Ministério da Saúde1660, que concentra 
actualmente esta tarefa. Esta é uma das disfuncionalidades da saúde pública 
no país, que em nada contribui para a produção nacional e redução da 
pobreza no país. Com efeito os indivíduos e as famílias desprovidos de 
rendimentos para a cobertura das suas necessidades de ensino e saúde1661 
                                                 
1660 No passado os fundos afectos aos encargos com a saúde e ajudas de custos (compreendendo as 
despesas de transportes aéreos e quantias em dinheiro) dos funcionários públicos estavam 
descentralizados pelos departamentos governamentais, Ministérios e Secretárias de Estado. 
1661 Os domínios da saúde e do ensino, bem como outros, são caracterizados por uma completa 
desarticulação e desorganização, a que se somam as fragilidades e insuficiências de fornecimento e 
financiamento dos seus serviços pelo poder público. Estes factores explicam os fracos resultados 
verificados nestes sectores. Para além destas explicações, outra encontra-se nos costumes e nas tradições 
guineense. Um elevado número de analfabetos pode ser explicado não só pelo atraso estrutural, mas 
também pela recusa de um direito (o direito ao ensino), sobretudo nas camadas femininas, por razões 
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não podem participar activamente na actividade produtiva, e não podem, 
igualmente, furtar-te ao ónus fiscal necessário à satisfação das mesmas 
necessidades.       
Nos últimos anos, fruto da insuficiência do sistema público de protecção 
social, tem-se multiplicado o número de pessoas e/ou famílias carenciadas 
que procuram apoios privados, na ausência de apoios públicos. Basta 
acompanhar os telejornais ou as estações de rádio da capital e do interior do 
país. Somam-se as urgências de evacuação de doentes ou sinistrados para o 
estrangeiro, sem embargo de esta situação se dever, também, à falta de 
assistência médica mais eficaz, devido sobretudo a carência de pessoal 
qualificado e capacidade técnica e tecnológica, de diagnóstico, para o 
melhor exercício da profissão médica. Na falta de solidariedade pública as 
famílias recorrem, sistematicamente, a solidariedade privada1662. 
Todas estas limitações tornam sem efeito útil o estatuído no RFSS – 
concretamente o disposto no artigo 2.º, al. b) – quanto à “acção de 
assistência aos cidadãos nacionais sem recursos que … necessitam de 
evacuação para tratamento no exterior”. 
Num outro ângulo, as estatísticas disponíveis não são as melhores. O rácio 
hospitais e centros médicos e número de habitantes, médico/doentes,... 
revelam quão deficiente são os serviços de saúde no país, que se agravam à 
medida que se distancie dos centros ou melhor da cidade de Bissau, onde 
está concentrado o grosso dos serviços médicos. 
 
Uma outra nota característica e particular que se regista no domínio da 
saúde, no concernente à abertura ao sector privado, mas de alguma forma 
preocupante, está na actividade privada dentro da entidade pública Estado, 
onde a lógica da universalidade e da gratuitidade não coincide com a lógica 
da selectividade e de ganhos económicos, cujas consequências são 

                                                                                                                                               
meramente culturais. Igualmente um elevado número de óbitos pode encontrar resposta nas crenças 
ancestrais e feitiçaria ou magia negra, que criam resistências nas pessoas de consultarem médicos ou 
pessoal de saúde credenciado. 
1662 Esta forma de solidariedade voluntária manifesta-se sem intervenção pública. O aumento de utilidade 
proveniente da satisfação de necessidades de duas pessoas pela utilização de uma única moeda guia o 
espírito caritativo. O problema da igualização de rendimento numa sociedade deu azo a muitas análises. 
A influência da solidariedade privada no sistema de protecção social foi estudada por GORDON 
TULLOCK, The economics and political of wealth redistribution, “Charitable gifts”, pp 89-116. Escreve 
na p 90: “For the purpose of this chapter, however, e are going to deal primarily with gifts to people who 
are worse off than giver, i. e., those gifts whose net effect is, to some extent, to equalize income 
redistribution in society.  
But why should the private citizen use the government as a mechanism rather than simply making direct 
gifts to the poor? There are, of course, possible administrative advantages, but I doubt that they are very 
significant. There is a real significant explanation, however, which rather ironically was first invented by 
Milton Friedman and appears in his Capitalism and Freedom.” 
As acções solidárias das pessoas e das instituições, sobretudo as formas privadas de protecção social, não 
devem prejudicar ou diminuir a responsabilidade do Estado e das suas instituições, no concernente à 
formulação e à execução de políticas públicas que conferem protecção ao indivíduo que não dispõe de 
competências, capacidades e qualificações técnicas para encontrar, no mercado concorrencial, a satisfação 
das suas carências materiais.    
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nefastas1663 para a vida e a saúde física e psíquica da mulher e da criança. 
Este fenómeno tem abundado os hospitais (públicos).  
É evidente que a prática generalizada de comportamentos menos decorosos 
nos nossos hospitais e centros de saúde não está enquadrada na política de 
recuperação de custos de saúde, no âmbito da Iniciativa de Bamako, que 
obriga a comparticipação nos cuidados da enfermagem e da saúde, numa 
lógia solidária1664, que, porventura tenta encobrir o estado de abandono 
total do sector da saúde pública, em resultado de políticas neoliberais, que 
mais se assemelha a privatização de saúde, numa altura em que o slogan 
continua a ser saúde para todos, conforme a Declaração de Alma Ata1665, 
sobre cuidados primários de saúde.  
De facto, a perda de vidas humanas podia ser minimizadas através de uma 
política estrutural de saúde. A protecção da vida e dignidade da pessoa 
humana é uma matéria que deve integrar as políticas públicas e uma 
governação fundada e dirigida no e para o ser humano. Enfim,... podíamos 
enumerar um infindável senão de ser cidadão sem protecção social neste 
país. É caso para dizer que nem sempre o conceito de cidadão coincide com 
a cidadania e os direitos conexos. 
 

                                                 
1663 As nossas estações de rádios e televisão transmitem notícias de cenas chocantes e impensáveis no 
dealbar do século XXI, como aquelas de recusa de cuidados médicos e de enfermagem com fundamento 
na incapacidade económica (não pagamento de custos relativos à aquisição de medicamentos e/ou 
materiais médicos cirúrgicos) conforme a Iniciativa de Bamako. Não raras vezes a consequência é a 
fatalidade, a morte – de mães e recém nascidos. Não obstante as sistemáticas notícias destes tipos de 
imagens, a verdade porém ainda não foi suficiente para incomodar os políticos e governantes, nem tão 
pouco as autoridades de investigação criminal?!. Afinal são sinais e custos de um liberalismo desumano e 
irracional que atende unicamente o aspecto monetário como se a vida humana se resumisse a uns milhares 
de Francos CFA ou outra moeda convertível.      
1664 Reza o Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 4/1997, aprovado em Conselho de Ministros d 19 de Março, 
publicado em Suplemento ao BO n.º 21, de 26 de Maio: “Pretendendo criar um sistema nacional de 
comparticipação nos cuidados da assistência médica e medicamentosa, seja ela estatal, seja comunitária e 
ainda sob o objectivo de lançar as bases para a criação de um quadro jurídico regulamentador que 
viabilize o princípio da solidariedade entre o mundo urbano e (o) mundo rural.” (Itálico nosso). 
O Decreto n.º 10/1997, de 26 de Maio, publicado em Suplemento ao BO n.º 21, da mesma data, regula o 
sistema de “comparticipação dos utentes na amortização dos custos da assistência médica e 
medicamentosa nos Centros de saúde e a utilização dos fundos daí resultantes”, conforme o seu artigo 1.º 
e nos termos do artigo 9.º “O utente pagará à unidade sanitária uma comparticipação pelos serviços que 
lhe forem prestados, de acordo com a tabela aprovada pela Direcção Geral da Saúde Pública.”  
“Os fundos provenientes da venda de medicamentos e de da prestação de serviços nos Centros de 
Saúde… serão depositados em conta bancária à ordem do Comité de Gestão” (artigo 10.º) e a sua 
utilização “subordina-se ao orçamento e ao plano anual de actividades aprovados pela Comissão Regional 
de Seguimento da Iniciativa de Bamako” (artigo 11.º) todos do mesmo diploma legal. 
A existência de fundo autónomo de financiamento dos custos de assistência médica e medicamentosa no 
quadro da Iniciativa de Bamako está na origem da institucionalização de diferentes estruturas (“o Comité 
de Gestão, a Comissão Regional de Seguimento e o Conselho Nacional de Concertação da Iniciativa de 
Bamako”, de acordo com o artigo 1.º) integrantes do Ministério da Saúde Pública pelo Decreto n.º 
11/1997, de 26 de Maio, publicado em Suplemento ao BO n.º 21, da mesma data.   
1665 Esta Declaração foi adoptada na reunião de 12 de Setembro de 1978 da OMS, na cidade do mesmo 
nome, ex-União Soviética. Ela considera a saúde um direito humano fundamental, que deve ser atingido 
através da conjugação dos esforços nos domínios da saúde, do social e do económico.  
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Sem ignorar as debilidades financeiras do país, mas atendendo exactamente 
as mesmas, uma atenção especial deve ser dada, pelo poder público, à 
saúde e ao ensino). Os poderes públicos, mormente o Governo e a 
Assembleia Nacional Popular, cada um no âmbito dos poderes 
constitucionais, mais ainda os de representação popular, no caso deste 
órgão do poder político do Estado, devem assumir as suas 
responsabilidades. E a responsabilidade passa, por exemplo, pela indexação 
de uma percentagem do PIB aos orçamentos da saúde e da educação. Esta 
medida seria uma forma de responsabilização pública; o assumir destes 
assuntos como uma questão nacional, supra partidária, a nível central e 
local1666.  
A gratuitidade selectiva é outra medida que poderia atenuar as incertezas 
sociais no domínio da saúde e do ensino. Através dela é possível 
concretizar, de alguma forma, o direito à saúde e ao ensino. As políticas 
públicas pensadas, sobretudo para os mais carentes, têm a vantagem de 
proporcionar satisfações que de outra forma não seriam possíveis. 
 
Estas preocupações, de resto, estão fundamentadas na própria filosofia que 
inspirou o Estado da Guiné-Bissau, no passado, obriga-o a ter um papel 
fortemente interventivo, como dissemos supra, nomeadamente no 
fornecimento e financiamento dos serviços de saúde para as populações em 
geral. Não menos no presente, não obstante a alteração qualitativa na 
filosofia do Estado, as aspirações a uma vida condigna e melhor continuam 
a nortear a sua acção. Mesmo sob o domínio das regras economia de 
mercado e o consequente predomínio da actuação privada, as políticas 
públicas devem continuar a ser uma questão de justiça social, sobretudo 
para os estratos populacionais mais desfavorecidos. 
 
Enfim, à guisa de conclusão… Nestes tormentos sociais, económicos, 
políticos e institucionais acabados de se resumir devem ser encontrados os 
fundamentos e as influências exercidas sobre os regimes e o financiamento 
da protecção social pública. Os primeiros são muito influenciados pela 
debilidade da nossa estrutura económica: uma ampla percentagem da 
camada populacional trabalhadora excluída da protecção social pelas suas 
características não integrantes do sector formal. O segundo – na esteira dos 
primeiros – sugere que o seu debate teórico está praticamente destituído de 
efeito útil, porquanto o sistema está limitado nos seus recursos financeiros 
e a sua gestão está desprovida de uma visão de conjunto e de futuro.  
No entanto, a introdução deste segundo aspecto justifica-se não somente 
porque permite compreender o grau de realização dos primeiros como 

                                                 
1666 Trata-se de descentralizar essas funções e responsabilidades para as entidades locais, o que pressupõe, 
igualmente, a transferir de recursos financeiros, um problema de repartição de recursos.  
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também tem a vantagem de indicar pistas que poderão orientar a evolução 
para o sistema de Segurança Social.   
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CAPÍTULO VI 
 

EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS 
 

Secção I. O deslindar de um percurso na perspectiva do futuro 
 
De alguma forma, durante o presente exercício, foi possível deslindar o 
percurso da nossa Segurança Social, a partir das soluções legais e/ou 
práticas. Este mesmo percurso permitiu antecipar, pelo menos, nos 
próximos tempos, a via em que se processará principalmente as 
transformações de índole sociais, económicas, políticas e militares.  
Nesta esteira, o presente Capítulo será apresentado muito resumidamente, 
sem prejuízo de procurar fornecer as principais trilhas quanto a uma 
possível evolução e perspectivas do actual sistema de protecção social. 
Evidentemente que não se pretende, neste ponto da matéria, apresentar 
nenhuma solução milagrosa, que comportará remédios que dissipem sinais 
de (algum) desfasamento das políticas públicas e das soluções legais e 
práticas administrativas com a realidade nacional. Ou seja, o que se 
seguirá, sem prejuízo das conclusões a reter, espelhará alguns aspectos que 
nos afigura importantes em termos de directrizes para o futuro.   
 
A oportunidade que é dada, por este trabalho, de analisar os principais 
aspectos que caracterizam o sistema de protecção social guineense e, no 
plano regional, as principais linhas resultantes do direito comunitário na 
África Ocidental, não escapa (a tentativa de esboçar, a partir deles) a 
percepção quanto ao futuro. Um exercício sugestivamente inscrito nos 
meandros de um sistema social com muitas fissuras que carecem muito 
mais do que remendos... 
Em síntese, o que se pretende com este item é emitir a nossa opinião em 
relação a uma possível evolução e perspectivas, a partir das constatações 
legais e práticas administrativas vis-a-vis a realidade das sociedades 
africanas, especificamente a realidade social, cultural, económica, política e 
militar guineense. Este conjunto de subsistemas sociais conflui, no 
presente, no sentido de um retrocesso social dificilmente ultrapassável 
apenas por soluções legais.  
Mais do que isso, o plano normativo, por vezes, não reflecte, na verdade, as 
opções que melhor se adeqúem à realidade, quer nacional, quer regional ou 
quer ainda internacional. Ou, ao invés, a prática administrativa falece ante a 
impossibilidade real da concretização das mesmas soluções legais. Como 
se sabe, as mutações da sociedade e da economia podem implicar um 
(novo) ajustamento das soluções legais. A nossa experiência passada 
demonstrou que algumas soluções de ‘tipo reboque’ não encontram 
expressão real.    
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A partir dos elementos históricos e actuais, encadeados neste trabalho, 
partimos de um pressuposto de que a sociedade está em condições de 
perspectivar o seu futuro. Este é um problema da definição de políticas e da 
computação de encargos necessários a uma melhor abordagem das questões 
sociais. Esta visão comanda a elaboração de novos termos contratuais pela 
sociedade e para si mesma. Um processo que deverá ser aperfeiçoado e 
completado permanentemente para ser ‘definitivo’, uma sugestão da sua 
limitação, inadequação ou imperfeição na actualidade. Esta é uma reflexão 
que engloba uma análise de tipo retrospectivo e prospectivo. 
 
As características de um país essencialmente agrícola, com grande peso da 
ruralidade, atraso estrutural e um incipiente estádio de desenvolvimento 
social e económico; debilidades institucionais e constantes convulsões 
político-governativas e militares; baixo índice de desenvolvimento 
humano, entre outras, são determinantes do presente e do futuro. 
De facto o ónus de tudo isso é a pobreza, miséria, ignorância, doença que 
dizima muitas vidas e empurra para a marginalidade uma massa muito 
significativa de indivíduos que a modernidade exclui do usufruto do 
alegado desenvolvimento da ciência e da técnica, devido a todos estes 
factos em conjunto.    
 
Em virtude das nossas experiências passada e presente não é difícil 
enunciar, aqui, dois planos, como determinantes da evolução e 
perspectivação da protecção social no país e, por extrapolação, não sem 
alguma reserva, a nível das zonas de integração económica regional. Estes 
planos são o social e económico, de um lado; e o político e institucional, de 
outro. Eles admitem diferentes abordagens, sem embargo de as suas 
preocupações convergirem num ponto, as questões sociais. O tratamento 
das mesmas, em cada um dos momentos e instâncias, revela qual diferente 
é a forma como são encaradas e as soluções legais a elas inerentes. 
 
A análise desses dois planos, nas suas múltiplas manifestações, são férteis 
em indicações que nos permitem um exame prospectivo no sentido da 
computação do fenómeno da protecção social no futuro, a partir das 
características actuais dos subsistemas sociais, culturais, económicos, 
políticos, institucionais e militares. Estes exercem influências no plano 
social e político, onde se faz a computação das necessidades actuais e a sua 
projecção no futuro, sem menosprezar os resquícios do passado colonial e 
as suas chagas sociais, uma herança que ainda hoje nos amarra?! 
Na verdade, sem pretender ilibar o presente dos seus erros, das suas 
disfuncionalidades e das suas desproporcionalidades, o passado colonial 
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observou um paradigma de Estado dominante, como um imperativo, aliás, 
único padrão de referência.  
Este passado não negligenciável está presente no processo histórico de 
formação e sedimentação do Estado e da sociedade guineense, da sua 
económica e da sua cultura. Daí, em parte, o questionamento das causas de 
insucesso a nível da organização e funcionamento do poder político e no 
agudizar dos conflitos na Guiné-Bissau e as suas consequências nefastas no 
domínio do sistema da protecção social.  
A ausência de dinâmicas sociais capaz de transformar as relações sociais 
está na origem de um retrocesso social e económico que mantém o país sob 
as amarras de um presente nebuloso e um futuro muito sombrio. A falta de 
sagacidade para a mobilização de recursos financeiros que impulsionem as 
pequenas e médias unidades de produção de transformação de matérias-
primas, sub-aproveitadas, continua a constituir um factor de atraso e de 
subdesenvolvimento e fonte de desperdício de recursos naturais e humanos, 
para além do seu impacte negativo a nível da produção e competitividade 
regional e internacional. 
Neste ambiente dificilmente a economia poderá ser motor da segurança 
económica e segurança social. De facto a ineficiência económica limita as 
possibilidades de desenvolvimento e condiciona grandemente a utilização 
eficaz das capacidades humanas. Todas elas constituem sinais de 
subdesenvolvimento, que, ao cabo e ao resto, cria e recria sistematicamente 
um círculo vicioso que consome o país ao longo da sua recente história de 
país independente1667.    
 
Num outro prisma, os sistemas implantados (colonial, revolucionário e neo-
liberal), cada um à sua maneira, destorceram a realidade sócio-
antropológica e o direito nacional, e partir disso a concepção, a organização 
e o exercício do poder político, mais ou menos próximo, das realidades 
sociais e culturais dos povos guineenses. Um efeito pernicioso para a 
sociedade e a economia são os seus custos e as suas sequelas a nível 
individual e colectiva. 
Como muito bem ficou abordado, o actual modelo de sociedade, embora 
não se reconduzindo ao modelo de sociedade tradicional, dele participa na 
sua antropologia, sem embargo de uma nítida separação entre as fases que 
o antecederam, pelo menos nos domínios da formalização e da organização 
política em bases mais próximas do racionalismo individual e da 
democracia liberal de tipo europeu, divorciando-se das suas bases 

                                                 
1667 Noutro plano, a extrapolação do mesmo raciocínio para o domínio das organizações económicas 
regionais, mutatis mutandis, observa a existência de laivos do colonialismo francês e do português que 
ainda ensombram o discurso político e a prática. As bitolas, nesse particular, aproximam os países 
sobretudo da UEMOA quanto ao passado colonial e ao presente enquanto Estados livres e independentes. 
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africanas, através das quais tiveram lugar uma multiplicidade de formas de 
resistência colonial. 
Estas manifestações anti-coloniais, no caso concreto da Guiné-Bissau, 
cedeu lugar a fórmula institucionalizada que se adaptou, com relativo 
sucesso, ao longo do tempo se transformou em movimento-partido, forçado 
a desencadear acções violentas, nesta mesma linha, e depois numa 
instituição de partido-único-Estado. Esse particular modo de formação do 
Estado guineense arrastou-se igualmente a sociedade que, em várias fases 
da sua maturação, não escapou a violências e suas reproduções. 
 
Nem a organização da sociedade tradicional e as suas redes de apoio e de 
inter-ajuda à margem dos excessos dos políticos e dos militares contribuiu 
de modo significativo para alcançar um mínimo de padrão de 
desenvolvimento. Para isso contribuiu uma cultura do poder e o seu 
exercício impulsionado dissimuladamente por comportamentos rent 
seeking, inapropriados aos desafios da modernidade em virtude de corroer 
as bases da sociedade e da economia em prejuízo dos esforços de melhoria 
de vida dos cidadãos. 
Sem embargo de a concreta configuração do nosso sistema de Segurança 
Social – bem como de todos os outros – ser deduzida das disposições 
constitucionais, pelo menos com bases nas leituras dos preceitos e 
princípios constitucionais a eles intrínsecos, concretizadas em diversas leis 
avulsas, as suas instituições, os seus sistemas e regimes, os mecanismos de 
financiamento, os benefícios concedidos ao universo subjectivo, mais ou 
menos alargado, ela não escapa de grandes problemas que a atormentam, 
como se demonstrou supra.  
Esses problemas são demonstrativos da indiscutibilidade da necessidade de 
um sistema de protecção social justo e equitativo, uma exigência a dois 
níveis: individual e colectiva. Nestas linhas se situam a responsabilidade do 
Estado na concepção de um conjunto de políticas sociais, em que se 
traduzem os regimes públicos de Segurança Social, sem prejuízo do espaço 
e da intervenção das formas privadas de protecção social enraizadas, 
sobretudo, nas famílias e nas redes sociais de apoio e de inter-ajuda.   
 
O diagnóstico da Segurança Social Guineense confirma os sinais internos e 
externos de um país mergulhado em profundas crises nos diferentes 
sectores de vida e a uma gravidade inimaginável quanto às suas 
consequências. Mas, nem por isso se deverá deixar envolver pela desilusão 
e frustração… Afinal formar blocos de resistência contra tudo o que 
degrada o homem e a sua dignidade é uma aspiração legítima de uma 
sociedade ao serviço dos seus cidadãos. Para isso é indispensável 
compreender, analisar, reflectir e disponibilizar os meios para facilitar o 
exercício de competências. 
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Um processo que implica apropriação de informações e conhecimentos 
técnicos. Uma maneira de pensar a sociedade nacional e ver o mundo em 
vista a sua mudança. Assim as “questões nacionais” foram inscritas no 
presente trabalho, mas do mesmo modo as outras ligadas com a sub-região 
da África Ocidental e as da comunidade internacional.  
Em todas elas operam-se transformações mais ou menos lineares. Em 
particular no plano nacional, após décadas de partido-Estado, o presente 
compatibiliza os valores revolucionários de força das armadas com os 
valores da democracia de raiz neoliberal. Esta última instância de uma 
vulgata reinante está em permanente evolução.   
As sociedades evoluem-se consolidando as suas características dominantes, 
enquanto paulatinamente adapta a novas realidades e desafios. Um 
processo natural e gradual de transformações e não de rupturas violentas – 
como aquelas que vêm sacudindo o país nacional –, em que se incorporam 
novos valores e novas crenças.  
 
A análise da evolução e da perspectivação de uma nova sociedade deve 
privilegiar uma simbiose dos aspectos social e político, como se viu supra e 
aqui se resume. Com certeza que o mais importante no plano da sociedade 
e da economia é a expansão da capacidade de produção nacional ou seja a 
formação bruta do capital. Esta, no presente, está envolta em constantes 
incertezas devido às instabilidades político-governativas e militares (que 
facilitaram, entre outros, comportamentos económicos menos lícitos), sem 
descurar a incipiente cultura empresarial e fraca competitividade face ao 
exterior. Estes males comprometem o país quanto ao futuro no concernente 
à sua manutenção e ao cumprimento dos desígnios constitucionais. 
 
A contínua degradação social e económica e a fraca capacidade económica 
e financeira estão na origem de acordos assinados com os parceiros de 
desenvolvimento. E a este nível, a concepção de políticas nacionais 
dependentes, como por exemplo o DENARP relativamente ao DERP, sob a 
tutela do BM e FMI no concernente à aprovação do instrumento nacional.  
Essa dependência reflecte-se na capacidade de realização das políticas 
sociais. A conciliação das estratégias de redução da pobreza com as 
estratégias da Segurança Social inscreve-se na linha de criação de 
condições para uma participação activa de todos no processo de 
desenvolvimento nacional.  
  
As estratégias de desenvolvimento a longo prazo carecem do 
preenchimento de um pressuposto essencial, o investimento, sobretudo no 
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sector agrícola e no sector da infra-estrutura económica1668. Nessa base se 
situa a perspectiva de aumento de produção e de exportação, através da 
criação de oportunidades de ampliação das possibilidades da integração da 
economia nacional na economia mundial.  
 
Por outro lado, no âmbito das organizações económicas regionais, 
mormente no quadro da UEMOA, vigora as políticas económicas de 
contenção propostas pelo Pacto (contrariamente às políticas económicas 
expansionistas que, no passado, conduziram ao investimento e ao 
endividamento externo), no sentido de uma gestão macroeconómica 
compatível com os desígnios da integração económica. Dir-se-ia que mera 
transposição de realidades e interessas das economias da União Europeia, a 
fidelidade à política monetária europeia, conjuga-se com o 
aprofundamento das políticas económicas restritivas impostas pelo BM e 
FMI (e sancionadas pelas instâncias nacionais), com significativas perdas 
no plano social1669.  
Estas organizações, cada um no seu plano, preconizam um modelo 
económico e social assente na quantificação, como única forma de 
avaliação do (grau de) desenvolvimento, e perde de vista outros valores que 
expressam, também, o desenvolvimento social: os valores tradicionais. Se 
valorizássemos e promovêssemos os nossos valores sociais, com certeza, 
outros teriam sido os indicadores sócio-económicos e nacionais de 
desenvolvimento, bem como os resultados de governação do país.  
Aliás, a falta de sagacidade não permite melhorar os indicadores 
económico-sociais. A incapacidade de gerir, multiplicar e redistribuir 
riquezas (rectius sensu rendimentos), de forma justa, entre os homens, é 
disso um exemplo hodierno irrefutável. É caso para dizer que a capacidade 
de gerir de forma sabia não sendo quantificável, contudo, influência a 
capacidade económica de produção e de redistribuição e, estes, por sua vez, 
restringem seriamente o desenvolvimento em geral. Isso evidencia que a 
medição quantitativa do desenvolvimento económico e social não dispensa 
elementos dominados por critérios não quantificáveis.   
 

                                                 
1668 Seguimos de perto GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos 
humanos”, p 126, quando afirma: “Os modelos de desenvolvimento traduzem um acordo sobre as 
orientações gerais de desenvolvimento, sobre as grandes linhas da estratégia de transformação social.” 
Sobre os modelos económicos e o agravamento da pobreza vide DR. PAUL K. FOKAM, Misère 
galopante du Sud, complicité du Nord, pp 31-56. 
1669 É caso para dizer que estas políticas não correspondem aos reais objectivos das economias africanas, 
sem margem de flutuação das suas moedas, concretamente o F. CFA. Pode ver-se nessse sentido 
ARMANDO BARRIENTOS, “Social protection and poverty”, p 10: ”A key factor explaining the 
stagnation or decline of social insurance coverage in developing countries is labour marked liberalization, 
in many cases associated with globalization. This is also the main factor restricting the spread and 
strengthening of labour market regulation.” 
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A eficácia das medidas políticas nacionais, regionais e internacionais ou 
mundiais, para reflectir a globalização, depende da participação activa 
daqueles que executam e beneficiam ou suportam os encargos das decisões 
tomadas pelas instâncias superiores das instituições internacionais. Estas 
actuam distantes dos Estados e dos seus cidadãos que as confere 
legitimidade e as garante financiamentos das suas acções. A ausência da 
democracia e da efectiva participação dos cidadãos, nas decisões 
burocráticas que os afectam, ferem de legitimidade e transparências estas 
mesmas organizações.    
 
O aprofundamento das desigualdades entre os Estados membros e entre os 
seus cidadãos marca a dissintonia entre as políticas económicas decididas 
no plano internacional e as políticas sociais nacionais dentro da economia 
global: políticas restritivas e suas consequências na condição social e na 
performance das economias menos desenvolvidas; contra políticas 
expansionistas das economias desenvolvidas. 
Assim, o agravamento da dependência da ajuda ao desenvolvimento pelo 
excesso de endividamento e dependência dos produtos de base, cujos 
preços oscilam no mercado internacional, em resultado disso a perda de 
competitividade das economias menos desenvolvidas e da falta de poder 
negocial em matéria da fixação dos preços das matérias-primas. 
 
A institucionalização das organizações económicas, financeiras e 
comerciais internacionais, em Bretton Woods, pretendeu ser um marco no 
renascimento da solidariedade dos Estados no conserto das Nações, mas, 
na prática, elas funcionam como um factor de inclusão de uns e exclusão de 
outros1670. A liberalização dos mercados financeiros para facilitar a 
exportação de capitais e acumulação de riquezas e rendimentos contrasta 
com a maior vulnerabilidade dos mercados internos das economias 
subdesenvolvidas sem hipótese de competição com as economias 
desenvolvidas. Esta globalização concilia o proteccionismo e a 
concorrência desleal das economias desenvolvidas (restrição de 
concorrência para certos produtos de base e subsídios aos agricultores) com 
a imposição de total abertura das economias menos desenvolvidas, 
sistematicamente exportadora bruta de matérias-primas, duplamente 
penalizada pela não realização de mais-valias e financiamento daquelas 
economias. 

                                                 
1670 Nesta perspectiva a institucionalização, pelas Nações Unidas, através da Resolução n.º 55/2, na 
Cimeira do Milénio, do Dia Mundial da Solidariedade para chamar à atenção sobre a necessidade de 
promover os ideais de solidariedade entre as Nações, povos e indivíduos. A Declaração de Milénio 
reconhece a importância da solidariedade como um dos valores fundamentais para as relações 
internacionais no século XXI. A data escolhida, 31 de Agosto, coincide com a efeméride do movimento 
social independente da Polónia, “Solidariedade”, de 31 de Agosto de 1980, pela importância 
mundialmente reconhecida, como revela a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao seu líder Lech Walesa.    
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A abordagem das missões de solidariedade internacional, sobretudo nos 
domínios da estabilidade e relançamento das economias menos 
desenvolvidas e combate a pobreza e exclusão social, por tudo isso não 
segue os seus desígnios da efectiva integração destas últimas no mercado 
mundial. A perspectiva das economias africanas no contexto da 
globalização limita-se a um sistemático atraso no acesso a tecnologia de 
informação e comunicação, um potencial factor de aumento de 
produtividade do trabalho. Na verdade, as novas tecnologias libertam os 
países das amarras da dependência da acumulação do capital. 
 
O tempo parece sugerir reformas e os seus eixos são as sociedades e 
economias africanas em geral e a sua direcção a participação massiva no 
processo democrático, outrora identificado com o renascimento do pan-
africanismo, mediante uma efectiva mobilização da cooperação continental 
e intercontinental.   
Nesse sentido se procurará encontrar no Estado o papel de dinamizador, 
orientador, impulsionador e motor de desenvolvimento das entidades 
públicas e privadas, contanto que sejam reformadas estas duas instituições 
e delas resultam um Estado eficiente e eficaz – entenda-se um governo 
responsável, com liberdade de agir e não submetido a qualquer tutela 
internacional – e um sector privado credível.  
Para isso, os sinais evidentes do desenvolvimento deverão centrar-se em 
alguns eixos como o combate à corrupção, à apropriação ilegítima dos bens 
patrimoniais públicos e à impunidade, e o crédito das instituições públicas 
em geral, sobretudo dos tribunais, autónomos e independentes na 
verdadeira acepção. Estes sinais conjugam-se com o aumento e a eficácia 
da ajuda pública ao desenvolvimento para atender as prioridades dos 
governos, diferentes das dos seus membros e das chefias militares.  
De certa maneira pode-se caracterizar as nossas sociedades como 
indelevelmente marcadas por conflitualidades militares, que teimam a 
perpetuar, sem embargo de alguma alcamia que tem registado quer 
internamente, quer na sub-região oeste-africana.  
  
Enquanto no plano nacional se caminha no sentido do reforço da 
participação económica e política dos cidadãos, no plano regional e 
internacional dá-se o inverso: uma cada vez mais distância entre os 
cidadãos e as organizações regionais económicas, que governam apenas 
para os Estados membros. Uma integração destes que exclui os seus 
cidadãos, como exemplifica a demissão e consequente transferência da 
responsabilidade da protecção social daqueles para estes, como se viu a 
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propósito do Regulamento n.º 07/2009/CM/UEMOA, na linha da visão 
neoliberal da economia e da sociedade1671.   
Em suma, perspectiva-se, uma redução das conflitualidades político-
militares, enquanto uma das formas de conflitualidades sociais, o que 
sugere alguma repercussão favorável sobretudo nos tecidos político, social 
e económico. Mas sem resultados visíveis no plano dos direitos individuais 
e dos direitos económicos e sociais.  
Ou seja, as marcas das conflitualidades nacionais contribuíram para uma 
degradação individual e social, com fortes repercussões no actual estádio 
do sistema de protecção social nacional. Este, no seu todo, não se afigura 
satisfatório, pelas razões aduzidas supra. Com certeza que o cenário actual 
da sociedade e da economia, aliada a ausência de um Estado bem-estar 
social, preocupado com a repartição igualitária dos frutos do crescimento 
económico e do progresso técnico, não facilita a existência de políticas 
fiscais e de instituições da Segurança Social, para além de toldar a 
participação activa dos cidadãos. 
 
Parecendo distante, entre nós, o debate em torno da redução do sistema 
público e de repartição, e ampliação do sistema privado e de 
capitalização1672, a reforma de 2007 não deixa de questionar a sua validade 
no nosso sistema de protecção social. Como será questionável a opção 
política marcadamente de desresponsabilização pública no quadro da 
UEMOA, traduzida no Regulamento (Comunitário) n.º 
07/2009/CM/UEMOA. 
 
No plano nacional, a institucionalização dos três pilares (de cidadania, 
obrigatório e complementar, traduzido nos denominados fundos privados 
de pensões) indicia introdução da opção entre essas visões de protecção 
social. A seu favor milita duas ordens de razões: uma primeira, de natureza 

                                                 
1671 De certo que essa nova filosofia não está em consonância com a indispensabilidade da assistência 
social nas economias africanas. De resto esta preocupação está na linha do que escreve ARMANDO 
BARRIENTOS, “Social protection and poverty”, p 10: “The primary role of social assistance in 
developing countries calls for fresh approaches and models. As noted above, in developing countries, 
social assistance is call to play a broader role than in developing countries, as a key component of 
development policy. As in developed countries, social assistance aims to ensure minimum levels of 
consumption which protector poor households from the worst effects of deprivation. In addition, social 
assistance in developing countries is expected to strengthen productive capacity, whether through 
investment in human or physical assets. It is also expected to bridge access to basic services and therefore 
weaken social exclusion, advancing the participation of the poorest in their communities and societies.” 
1672 Na presente situação económica e financeira do país muito dificilmente seria plausível admitir um 
sistema que elegesse a poupança individual como a sua alavanca. O sistema de poupança privada somente 
é concretizável na medida em que o trabalhador e sua família – ou algum dos beneficiários – dispõe de 
rendimentos disponíveis suficientes para o seu consumo imediato, quer em alimentos, quer em outros 
bens, e também em serviços, incluindo as necessidades em educação e saúde.  
Sabendo que os trabalhadores são mal remunerados e, regra geral, recebem os seus direitos com grande 
atraso, a opção por este tipo de sistema seria contraproducente, na medida em que a grande maioria da 
massa trabalhadora não estaria em condições de garantirem a previdência individual e familiar.    
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financeira, o défice estrutural dos sistemas de repartição, quer por via das 
mudanças no mercado de trabalho, quer por via do aumento da esperança 
de vida das populações; uma segunda, de natureza estratégica, centra-se no 
crescimento económico. 
Mas, é um facto que o intuito da extensão da protecção social a todos os 
cidadãos deverá orientar-se pela conjugação de esforços nos planos público 
(orçamento do Estado) e social (orçamento social). Isso conduzirá ao 
questionamento da perspectiva de manutenção e/ou transformação da 
instituição previdencial, nos termos atrás definidos.    
 
Pode-se concluir que a evolução de um tipo de sociedade e da sua 
economia para outro não se traduziu, entre nós, numa melhoria 
significativa do nível de vida das populações. Isto é as alterações 
paradigmáticas não são suficientes para criar as condições de uma 
sociedade mais justa e equitativa. 
Para nós, a questão principal não se coloca na bondade natural dos seres 
humanos ou das instituições sociais, mas na natureza das instituições 
sociais, governamentais, partidárias e militares, que não se apresentam 
solidamente constituídas e autónomas, uma vez que as formas de 
organização social são, no geral, dependentes do poder político e militar e 
orientadas para a obtenção dos seus favores.   
Se se acrescer a tudo isso, o facto de vivermos um tempo de crise1673 a três 
dimensões: a nacional, a regional e a internacional. Estas dimensões 
correspondem a outros tantos fenómenos da globalização. Ela existe em 
todos os níveis de produção de bens e serviços globais. O nível desejável 
dessa produção determina a existência da globalização. De igual modo a 
população beneficiária. As instituições internacionais, particularmente, 
contribuem para a resolução do problema da globalização, uma vez que as 
áreas de intervenção confinam-se a um universo que se pretende atingir: 
todos os Estados, os seus cidadãos e as suas economias. Assim as Nações 
Unidas, o FMI, o BM, OMC. 
As organizações económicas e monetárias regionais, casos concretos de 
UA, UE, MERCOSUL, … lidam com questões que podem integrar um 
âmbito internacional ou global. A actuação, em nome dos Estados 
membros, a nível global tem essa dimensão. Os conflitos que geram e os 
que se limitam àqueles, quando mal geridos, podem transformar-se em 
conflitos globais.  
JOSEPH E. STIGLITZ chamava atenção para as repercussões das crises 
locais a nível global. As duas primeiras, as crises nacional e regional têm 
origem histórico-cultural e estrutural e a última, a internacional, tem a sua 
origem conjuntural. Todas elas, sem excepção, retardam as dinâmicas 
                                                 
1673 Para uma leitura das crises económica vide, entre outros, JEAN-PAUL FITOUSSI, O debate-tabu,  pp 
11 e ss. 



 811

económicas das economias nacionais menos desenvolvidas e aprofundam 
ainda mais as divergências entre estas e as economias mais desenvolvidas. 
A origem endógena das crises africanas é conhecida e agravam-se com as 
presentes crises exógenas de um neoliberalismo sem limites.  
 
O questionamento, à escala mundial, do tamanho do Estado e a sua relação 
com os indivíduos deve merecer, nesta ordem de ideias, ponderação em 
matéria da consecução dos interesses das colectividades. Isso sugere a ideia 
do ponto óptimo da relação ou articulação de quem exerce o poder e quem 
o detém, ainda que formalmente. Entre nós, os cidadãos, na esteira da 
Constituição, o povo, e a classe castrense/classe política, na realidade 
prática actual. 
O gigantismo do Estado guineense, na pós-independência, contrasta com a 
crescente retratação do Estado na actualidade, após as reformas económicas 
e políticas ocorridas, nos anos 80 e 90 do século passado, respectivamente. 
O pêndulo que deslizara para o sector público desliza, hoje, para o sector 
privado, com todas as consequências. Para isso contribuiu, entre outros, o 
fraco desempenho, sobretudo das empresas públicas/empresas de capitais 
públicos e do próprio sector público administrativo. O caminho a seguir é a 
privatização. É a terciarização. Uma vitória da doutrina neo-liberal. Trata-
se, portanto, da redefinição do papel do Estado na economia.     
 
Em síntese: se é verdade que se evolui para uma sociedade onde predomina 
o individualismo em detrimento de formas solidárias que tradicionalmente 
dominaram a sociedade guineense, não menos verdade deverá ser a 
organização de respostas de resistência contra tudo quanto conduz a 
destruição de laços de solidariedade e de entreajuda entre os indivíduos e as 
instituições sociais: famílias e redes de apoios, como sejam as abòtas e as 
mandjuandadis. 
Estas técnicas tradicionais, em que se traduzem essas redes sociais, de 
segurança económica e de segurança social, na medida em que contribuem 
para a extensão da protecção social, devem ser aperfeiçoadas e integradas 
no sistema formal. De igual modo as organizações da sociedade civil e as 
organizações religiosas devem ser integradas nas estruturas de 
solidariedade social. 
Para além deste aspecto institucional, um outro de não somenos 
importância deve ser equacionado: a concessão de incentivos e apoios 
financeiros, por forma a romper com o passado de ausência do Estado e das 
suas instituições junto daqueles que mais precisam. Ou seja urge cultivar a 
presença solidária do Estado. Uma presença permanente que garanta a 
todos o exercício da cidadania e dos direitos conexos, mediante (reforço 
de) investimento nas áreas de saúde, educação, ensino e formação técnico-
profissional, estímulo à criação de empresas de pequenas e médias 
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dimensão capazes de gerar empregos, tendo em vista vencer o atraso social, 
a doença, a ignorância, a iliteracia, a má nutrição e permitir uma adequação 
integração e participação no desenvolvimento social e económico do país. 
Esta mesma presença do Estado, a solidariedade nacional, deve ser 
reforçada com a presença solidária das organizações internacionais, a 
solidariedade internacional1674. Ela confere uma maior garantia na medida 
em que, nesta fase de permanente crise social, económica, financeira, 
política e militar, permite colmatar uma lacuna que de outra forma não 
seria possível1675.  
Assim, a conjugação dessas intervenções, nas seguintes áreas, podem ter 
impacte e eficiência sobre a sociedade e a economia: concretização do 

                                                 
1674 Como se pode observar do supra exposto, este é um conceito passível de se aplicar a relações de 
diferentes dimensões. De um lado, ela elevada à categoria de objectivo do Milénio a prosseguir no século 
XXI no âmbito das relações internacionais. Nela se fundamenta a partilha dos custos e dos benefícios da 
globalização, nos termos em que, quem deles menos têm acesso, sejam “recompensados”: “Solidariedade. 
Os desafios mundiais devem ser geridos de modo a que os custos e as responsabilidades sejam 
distribuídos com imparcialidade, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça 
social. Os que sofrem, ou os que beneficiam menos, merecem ajuda dos que beneficiam mais.” 
De outro, numa dimensão espacial mais reduzida, a cooperação entre os PALOP e entre cada um destes e 
Portugal é uma demonstração desta abordagem em termos de solidariedade internacional (multilateral ou 
bilateral, noutros sentidos). Como é igualmente a cooperação entre as instituições dos mesmos. Aponta-se 
como exemplo a cooperação entre a Direcção-Geral da Luta Contra a Pobreza do Ministério da 
Solidariedade, Família e Luta Contra a Pobreza da Guiné-Bissau e a sua congénere portuguesa, o 
Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança, como documentado no Programa de 
Cooperação. 
Para uma resenha da cooperação entre Portugal e os PALOP vide, entre outros, JOSÉ MANUEL ROLO, 
“Questões da cooperação de Portugal com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa”, in RCCS, 
n.ºs 15,16 e 17, Maio, 1985, pp 512-518.  
No espaço ainda da língua oficial portuguesas criou-se um fórum de concertação das ONG’s nacionais. O 
1.º ENCONTRO DE PLATAFORMAS ONG DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, 
Lisboa, 26-29 de Abril de 2005, cujas Actas foram publicada na publicação do mesmo nome.  
Em geral, as instituições privadas de cooperação e ajuda ao desenvolvimento ocupam um importante 
espaço no domínio do combate as formas de exclusão social. São muitas as ONG nacionais e estrangeiras 
que actuam junto das populações nas cidades africanas. Um exemplo, entre outros, é a AIDGLOBAL, 
uma ONG portuguesa surgida de experiência de voluntariado em Moçambique, em Agosto de 2005. 
Sediada em Loures, esta ONG, sem fins lucrativos, dedica-se à angariação de fundos, à disponibilização 
de recursos humanos e ao apoio técnico necessário a sua actuação em prol de uma inclusão de todos na 
aldeia global, pensa-se, origem da sua denominação. Para mais informações sobre a mesma consultar a 
página Web http://www.aidglobal.org.   
FREDERICO MAYOR, “Desenvolvimento endógeno e governação democrática”, p 91, expressa de 
forma competente a sua preocupação quanto à falta de solidariedade que afasta os dois pólos do planeta, 
ao afirmar que: “Na Europa da abundância devemos abrir portas e janelas aos nossos vizinhos mais 
próximos. Não podemos deixar que o Mediterrâneo se eleve como um grande muro de separação entre os 
ricos e pobres. Seria um erro tremendo pois a falta de solidariedade de hoje é paga irremediavelmente 
amanhã.”  
A própria UNESCO pode desempenhar um importante papel de impulsionador da democratização do 
ensino e da cultura na aldeia global, uma forma de partilha dos frutos da era da globalização, que pode ser 
interpretada com um esbatimento de barreiras entre os letrados e iletrados, entre os homens da ciência e 
tecnologia e os que se sucumbem paulatinamente aos males da ignorância e do analfabetismo,... 
Vide também as preocupações, nesta matéria, de BENTO VXI, Caritas in Veritate, pp 63-64. 
1675 Parece incontornável, hoje, que as sociedades encaram o seu processo de desenvolvimento excluindo-
se da comunidade internacional, mas nem por isso o sucesso do mesmo esteja dissociado às qualidades do 
poder político. Vide neste sentido GUSTAVE MASSIAH, “Do ajustamento estrutural ao respeito dos 
direitos humanos”, p 127.  
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dispositivo legal da abranja do sector informal, com vista a melhoria da 
saúde, seguro de saúde, aproveitando-se das potencialidades das redes 
sociais de apoio, inter-ajuda, protecção social e esquemas de poupança; 
melhoria da capacidade institucional e organizacional, nos sectores sociais, 
por via de simbiose de soluções integradas na LEPS e no DENARP; e 
criação de oportunidades de emprego para os jovens para superar as 
dificuldades do mercado laboral, mediante auto-emprego financiado pelas 
micro-finanças. 
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CONCLUSÕES 
 
Sugerem as análises acabadas de fazer sobre o tema alvo de investigação 
deste trabalho algumas observações conclusivas, que se apresentam 
sinteticamente, correspondendo ao desenvolvimento dos Capítulos e suas 
subdivisões integrantes das suas Partes.  
 
 

PARTE I 
QUESTÕES GERAIS DE SEGURANÇA SOCIAL.  

 
 

CAPÍTULO 
FUNÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL 

 
1. As marcas do passado, mais ou menos presente, marcaram 
decisivamente a construção do Estado guineense e a sua base de construção 
social e económica. A concepção do indivíduo ou do grupo como centro da 
comunidade ou sociedade permitiu diferenciar, a princípio, o tipo de 
sociedade, mais ou menos organizada em Estado e a seu matiz, de acordo 
com o seu nível de apropriação ou de amadurecimento de conceitos 
organizacionais e estruturais.  
1.1. Essa apropriação e amadurecimento não são captáveis autonomamente 
nas nossas sociedades do presente e do passado, sem embargo de os 
constrangimentos que conheceram, com ou sem presença intensa do 
paritdo-único. Daí a diferença de um presente que parece não distante de 
um passado-presente, não obstante uma vasta gama de índices mais ou 
menos contraditórios.  
1.1.1 Apesar de tudo, parece pacífico não admitir que a modernidade é 
suficientemente ‘madura’ para escamotear as injustiças do passado, que 
continua presente, a denegação da personalidade humana. Esta questão é 
decisiva na configuração dos indivíduos, da comunidade e da sociedade.   
1.2. As sociedades modernas organizam-se sob formas institucionais, mais 
ou menos complexas, dotadas de meios financeiros com vista a 
prossecução de objectivos e fins relacionados com a protecção social dos 
seus membros, em virtude de situações de carência económica próprias de 
processo de desenvolvimento ou sua ausência.    
Nelas as formas de regulação social procuram a arbitragem entre a 
autonomia individual e a resposta colectiva e entre o mercado e a política. 
Esta visa a manipulação do sistema de equidade do mercado. Assim ao lado 
deste sistema de afectação de recursos e devolução de rendimentos surge 
outro centro, a política. Ou seja no essencial procura-se a conciliação da 
liberdade com a igualdade. Nesta lógica se confronta os pilares do Estado 
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liberal e do Estado de bem-estar social. No âmago de tudo isso as questões 
sociais e a luta pelo reconhecimento de direitos sociais expressas no 
conjunto de políticas sociais próprias, por exemplo do Estado-Providência.    
2. Globalmente considerada a Segurança Social desempenha funções 
importantes numa sociedade atendendo precisamente a arbitragem entre 
liberdade e a igualdade, valores em se que estruturam esses tipos de 
Estados. De facto a excelência do mercado, como único centro de afectação 
de recursos e devolução de rendimentos, exclui os que não possuem 
competências, conhecimentos técnicos e qualificações profissionais. Nesta 
medida estes são empurrados para a marginalidade. A sua contribuição nos 
esforços de integração dos cidadãos no processo produtivo e democrático é 
evidente, como se verá através das suas múltiplas funções. 
 
2.1. A iniquidade de mercado está na origem de situações de pobreza e de 
exclusão social. Assim, por exemplo, a baixa produtividade de trabalho 
resultante, nomeadamente de contacto tardio com a Revolução Industrial, 
problemas estruturais derivados de colonialismo ou incapacidade política 
de conceber políticas económicas adequadas à realidade concreta do país. 
Tudo isso determina o sucesso ou insucesso de muitos indivíduos e suas 
famílias, nas suas terras de origens ou no estrangeiro à procura de melhores 
condições de vida. 
2.1.1. Em especial, as situações de maior risco social, entre as quais a da 
mãe solteira e da falta de competências e qualificações técnico-
profissionais para o mercado laboral, das quais decorrem a pobreza e a 
exclusão social, hoje, combatidas por técnicas utilizadas igualmente nas 
sociedades mais e menos avançadas, o micro-crédito, como se verá mais 
adiante. Assim a função de integração social e combate à pobreza ao 
alcance dos sistemas de protecção social, sem embargo da concreta 
realidade financeira.  
 
2.2. Do mesmo modo esses mesmos sistemas conseguem desempenhar um 
papel importante na dignificação da pessoa humana. Como se sabe, em 
geral, as sociedades e as suas tradições culturais e religiosas concebem os 
homens iguais em dignidade e direitos. No entanto a história registou 
diferentes concepções do homem em função de cada época. Assim, por 
exemplo a sua “coisificação” ou “subjectivação” como “entidade” em si 
mesma.  
2.2.1. A discriminação racial ou social resulta, portanto, de considerações 
legais ou práticas sociais e não de um suposta naturalidade. Nesta óptica, a 
dignidade da pessoa humana prende-se com a igualdade entre os homens, 
sem embargo da sua formalização pelo Direito, que reconhece a uns e 
recusa a outros direitos subjectivos: o apartheid social e racial e a negação 
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de estatuto de cidadão e consequente impossibilidade de integração e 
participação na sociedade (vide infra).  
2.2.2. Contudo, a positivação nas leis nacionais e internacionais da 
universalidade da dignidade da pessoa humana vem revolucionar a 
concepção do homem e da sua condição. Com este movimento opera-se o 
fenómeno da “recuperação” da dignidade humana, sem embargo de ainda 
continuar a persistir formas da sua recusa, como são as situações de 
privação de bens materiais e espirituais, passíveis de ser combatidas por 
intermédio de políticas públicas, onde se insere, de modo particular, as 
acções da Segurança Social junto dos mais carenciados. 
2.3. Ainda nesta linha, a importância da instituição Segurança Social no 
estímulo a participação activa no processo de desenvolvimento económico 
e democrático. O reconhecimento da dignidade humana está intimamente 
ligado ao estatuto do cidadão, aquele que tem o direito de participação 
(como estabelecido no artigo 2.º, 3.º e 7.º CRGB). Este direito é 
incompatível com formas de subjugação do homem. Esta ideia é acolhida, 
entre nós, pela própria Constituição, no artigo 11.º, n.º 2, que prescreve 
para o Estado uma actuação interventiva na economia.  
2.3.1. A tensão entre a democracia participativa e a democracia 
representativa está na garantia cabal de uma efectiva participação na gestão 
dos assuntos locais, uma exigência da própria democracia fonte de 
igualdade e de oportunidade. A democracia afigura-se insubstituível no 
combate as formas de pobreza e exclusão social, na medida em que reforça 
a cidadania. E esta por sua vez não se compadece com formas de 
enfraquecimento da democracia, como a fome, miséria, ignorância, falta de 
qualificações técnico-profissionais, imoralidade e corrupção, entre outras.   
2.3.2. Em particular a democracia participativa traduz-se na co-
responsabilidade entre a sociedade, a economia e a política. Esta 
solidariedade comporta um compromisso de natureza ética em favor dos 
mais desfavorecidos, um dos beneficiários das acções da Segurança Social.  
 
2.4. E, por último, essa mesma participação na sociedade nacional não é 
incompatível com a participação na aldeia global. Nesta encontra lugar os 
Estados e seus nacionais com melhores performances económicas. Este é o 
principal aspecto da mundialização das economias, um processo marcado 
por muitas ilusões. Uma delas reside na concepção não demonstrada de que 
a aldeia global é apanágio da aquisição de padrões certificados pelas 
organizações internacionais.  
2.4.1. A world economy confunde-se, nesta medida, com as transformações 
das sociedades e suas economias e abertura aos valores neoliberais. 
Aquelas que deles carecem são submetidas a programas padronizados de 
ajustamento estrutural impostos pelo BM, FMI, OMC. Estes privilegiam 
aspectos meramente económicos em prejuízo do social, para além de, 
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contraditoriamente, as economias menos desenvolvidas financiarem as 
mais desenvolvidas através da exportação de matérias-primas não 
compensadas pela Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Esta é uma das 
iniquidades do comércio mundial que dificilmente poderá conduzir o 
desenvolvimento das sociedades e das economias dependentes e 
subordinadas aos interesses das sociedades e economias mais 
desenvolvidas. 
2.4.1.1. Como resultado dessas políticas padronizadas enfraquece-se o 
poder político e robustece-se o poder económico das multinacionais e 
reduzem-se drasticamente os direitos sociais. Nesta medida a presente 
globalização está fundada em outros pressupostos diferentes da justiça e 
equidade social. 
2.4.1.1.1. Sobretudo porque ela destruiu formas tradicionais de 
solidariedade, imprimiu o desemprego e a exclusão social e marginalizou 
muitos indivíduos e suas famílias. Esta globalização provocou, em suma, a 
agudização da pobreza, principalmente nas sociedades e economias menos 
desenvolvidas, onde a solidariedade pública é inexistente ou mal consegue 
responder as necessidades básicas dos mais desfavorecidos. 
2.4.2. É do domínio público a desilusão da integração no mercado global 
das economias africanas por via dos programas de ajustamento estrutural 
que, em boa verdade, foram orientados no sentido da revitalização dos 
ideais liberais de comércio livre, sem restrições entre as Nações, 
independentemente do seu nível de desenvolvimento. Nessa medida e 
contraditoriamente a mundialização agravou mais o fosso entre as 
economias desenvolvidas e as economias menos desenvolvidas. 2.4.3. Um 
outro resultado negativo deste fenómeno hodierno está na transferência de 
os poderes de decisão dos Estados (democráticos) para instâncias não 
democráticas, como são as organizações financeiras internacionais, 
comandadas a partir de directorias estabelecidas nas grandes capitais 
mundiais.             
 
2.5. Sem embargo do que se disse, as dificuldades estruturais das 
economias menos desenvolvidas estão na origem da impossibilidade de, 
por meio de esquemas de Segurança Social, cumprir os objectivos de 
integração e combate a exclusão, no sentido de permitir o desenvolvimento 
integral das qualidades humanas, que permita a cada cidadão participar 
activamente na construção da sua sociedade e da sociedade internacional.  
2.5.1. Esta lacuna dos sistemas de Segurança Social das sociedades 
tradicionais em evolução para as sociedades modernas impõe que se criem 
mecanismos alternativos de integração ao alcance da solidariedade da 
comunidade internacional. Este é um dos principais motores da integração 
social que conduzirá, com certeza, ao pleno desenvolvimento das 
qualidades e capacidades humanas.  
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CAPÍTULO II 
AS EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DA SEGURANÇA SOCIAL 

GUINEENSE 
 
3. A actual configuração da Segurança Social Guineense está fortemente 
marcada por duas experiências: a europeia e a oeste-africana. Aquela de 
forma mais intensa, em virtude do passado colonial e suas influências nos 
planos legislativo e administrativo, onde se incluem a organização, 
estruturação e o modelo de funcionamento.  
3.1. A começar pela experiência europeia ela resulta do contacto entre os 
africanos e europeus e as influências nos domínios principalmente cultural, 
religioso, linguístico, artístico e arquitectónico.  
3.1.1. Especialmente as influências na concepção da Segurança Social 
desde a sua origem, o seu modelo de organização e funcionamento 
passando pelas soluções legais para tratar das questões sociais. As 
concepções bismarkianas e beveridgiano da prática de seguro social restrita 
unicamente a cobrir as eventualidades que limitam a capacidade produtiva 
do trabalhador ou extensão da cobertura de carência social a um núcleo 
mais abrangente. 
3.2. Outras fontes de influências derivam dos sistemas legislativos 
internacionais, entre os quais a Organização Internacional do Trabalho, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, o 
Código Europeu da Segurança Social. 
3.3. Restritamente ao passado colonial e as influências do paradigma e 
legalidade coloniais resumem-se a cobertura de eventualidades 
relacionadas com o núcleo de trabalhadores do sector formal, onde não se 
inclui o nativo, indivíduo de raça negra e cultura africana. Ou seja nele o 
cidadão contrapõe-se ao não-cidadão, respectivamente. 
3.4. O espírito individualista que comanda os europeus – diferente do 
espírito comunitário dos africanos, sem embargo das alterações impostas 
pela modernidade – ditou dois sistemas de financiamento dos encargos: o 
da repartição versus o da capitalização. Um problema intrínseco à 
solidariedade inter e intra geracional, garantida se e na medida em que haja 
partilha dos encargos entre os trabalhadores e entre estes e os reformados. 
3.4.1. Esta solidariedade é dissecada pelo princípio da justa poupança de 
JOHN RAWLS baseada na teoria contratualista, firmada no véu da 
ignorância; e através da teorização de RICHARD A. MUSGRAVE que 
prioriza o financiamento e auto-financiamento com ou sem redistribuição 
inter-geracional. 
3.5. A sustentabilidade financeira constitui característica importante dos 
sistemas europeus de Segurança Social. Este conceito aplicado aos seus 
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subsistemas apela para o equilíbrio entre as receitas e despesas sociais no 
presente e no futuro e suas influências sobre as contribuições salariais e os 
benefícios auferidos pelos trabalhadores e reformados, a partir de 
projecções demográficas e macro-económicas e suas variáveis no presente. 
3.6. As sociedades europeias, por outro lado, são caracterizadas pelos seus 
mecanismos redistributivos, sobretudo quando estão em causa benefícios 
sociais dos regimes não contributivos, financiados por transferências do 
orçamento público. Aqui reside a importância da fiscalidade na 
socialização dos riscos sociais, na prossecução da equidade social.      
3.7. Na actualidade, depois de um período de domínio das concepções 
assistencialista e laboralista da Segurança Social, as sociedades europeias 
tendem para a universalização da cobertura das eventualidades que 
impendem sobre os seus cidadãos. A ideia central está no esbatimento das 
desigualdades sociais entre os mesmos     
 
4. Os modelos europeus de Segurança Social influenciaram muito 
intensamente o actual sistema de protecção social guineense. De uma 
maneira geral as soluções legais, em que sobressai o regime previdencial 
ou laboralista, incluindo os seus sub-regimes e a sua limitação subjectiva 
ao lado de concepções assistencialista; a universalização do sistema; o 
regime complementar de protecção social, como se verá a propósito do 
Capítulo III da Parte II, não obstante diferenças substanciais derivadas 
fundamentalmente do sistema de organização social e de produção.  
4.1. Em particular a ossatura formal da Segurança Social Guineense 
assinalada por preocupações típicas de sociedades organizadas em 
mercados formais, com as suas relações sociais estratificadas e portadoras 
de interesses divergentes ou conflituantes, ao invés de incorporar suas 
características de sociedade tradicional, com os seus valores e culturas e os 
seus mecanismos universais de segurança económica e segurança social. 
5. Outra influência presente, embora de forma menos intensa e profunda, 
no sistema de protecção social nacional vem da África Ocidental, no 
quadro da integração económica, concebida como um processo gradual de 
criação de um Mercado Comum, uma possibilidade de vencer o atraso 
estrutural e o subdesenvolvimento, pela possibilidade de ampliação do 
mercado de bens e serviços e captação de investimentos. 
5.1. A UMOA/UEMOA e a CEDEAO são dois espaços económicos 
regionais constituídos por via de respectivos Tratados, que estabelecem os 
seus objectivos, meios e fins. A prossecução daqueles, atendendo as 
diversas disparidades existentes entre os Estados Membros, é facilitada 
pela coordenação e harmonização das legislações, conjugadas por um 
abstencionismo quanto à introdução de novas restrições ao comércio intra 
união ou comunitária. 
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5.1.1. Os pilares desses espaços – à semelhança de outras experiências de 
integração económica – assentam nas liberdades de circulação e o direito 
de estabelecimento e de residência. Para isso a figura do cidadão, no caso 
da CEDEAO, com estatuto extensivo a todos os Estados Membros. Mas 
isso não significa que a essência está nas questões sociais. Antes, pelo 
contrário, estas são secundarizadas, como se pode concluir pelo estatuto 
atribuído às políticas económicas: uma questão de interesse comum, 
conforme artigo 63.º TUEMOA, ao lado da gestão descentralizada da 
moeda pelo BCEAO. 
5.1.2. A timidez com que se aborda as questões sociais nessas organizações 
económicas regionais está patente, por exemplo, na UEMOA, preocupada 
em garantir direitos dos trabalhadores transfronteiriços, mais 
concretamente as designadas pensões transfronteiriças, de um lado; e a 
institucionalizar a possibilidade da criação de mutualidades sociais pelos 
interessados, que concorrem para a sua gestão e financiamento da sua 
protecção social, numa clara negação dos pilares paternalistas das 
sociedades tradicionais.       
 
   

CAPÍTULO II 
SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE ENTRE AS INFLUÊNCIAS 

EXTERNAS E A REALIDADE SÓCIO-CULTURAL E SÓCIO-
POLÍTICA GUINEENSE  

 
6. A Segurança Social Guineense, como se pode concluir do supra exposto, 
é herdeira, em dois momentos diferentes, mas ligados pela mesma filosofia 
de globalização (a primeira e a actual), de influências externas, que 
impuseram soluções que mal compenetram na realidade social, cultural, 
económica e política.   
6.1. Na verdade, a ossatura da família guineense é considerada, do ponto de 
vista antropológico e sociológico, diferente da da europeia e muito próxima 
das outras famílias que constituem o universo das sociedades integrantes 
dos Estados Membros da UMOA/UEMOA e CEDEAO. Esta mesma 
diferença estende-se ao campo económico, um lugar de solidariedade e de 
inter-ajuda dos seus membros pela propensão dos seus membros à 
produção do suficiente para o consumo de todos. 
6.1.1. Não obstante a identidade das realidades sociais africanas, presentes 
na África Ocidental, as nossas peculiaridades impregnadas nas questões 
sócio-culturais, como sejam a presença permanente do pai e marido ad 
aeternum, a existência permanente, a par da família, de redes sociais 
tradicionais que reforçam a protecção social aos seus membros; e sócio-
políticas, os anos de guerra de libertação nacional, as experiências do 
passado colonial e do partido-único-Estado e o seu papel de guardião da 



 821

sociedade e da economia, as constantes convulsões político-institucionais, 
as revoluções e os golpes de Estado e o espectro permanente de conflitos 
latentes, instabilidade e ameaça da paz e segurança interna, ausência de boa 
governação e sua consequência a nível da gestão dos negócios públicos, de 
um lado; algumas experiências institucionalizadas de mutualidades sociais 
nos países limítrofes da Guiné-Bissau, de outro; a que se acresce os 
aspectos meramente sócio-económicos, como por exemplo a organização 
das unidades de produção e sua performance e nível de competitividade, os 
falhanços de políticas de industrialização no país, desde a década de 
setenta, e a incapacidade de propor um novo modelo de desenvolvimento, 
ainda de outro; introduz algumas diferenças que justificariam acolhimento 
de outras soluções político-legislativas e práticas melhores adequadas à 
realidade social, económica, cultural, religiosa e política nacional.  
 
 

PARTE II 
CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE 

 
 

CAPÍTULO I 
BREVE RELANCE HISTÓRICO SOBRE AS QUESTÕES  

DA PROTECÇÃO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU 
 
7. Historicamente a protecção social identifica-se como uma necessidade 
natural das famílias e dos grupos sociais de garantir segurança económica e 
segurança social aos seus membros. Nestes termos sugere um tipo de 
sociedade mais próxima da tradicional, com as características da sociedade 
guineense.  
7.1. O seu modo de organização e de funcionamento estão imbricados nas 
raízes africanas, marcadas simbolicamente por uma estrutura familiar 
dependente do pai da família e do conselho de anciãos, a quem compete a 
decisão política sobre a actividade produtiva e a redistribuição dos seus 
rendimentos. 
7.2. Estas características, embora ainda presentes, não são acolhidas pelo 
direito legislado que afasta do universo da protecção social os indivíduos e 
suas famílias devido a suas actividades fora do mercado oficial.  
   
8. A origem europeia da Segurança Social não olvida a sua expressão 
familiar, anterior à própria formação dos Estados modernos. Em abono 
desta verdade, como se viu, a vida em sociedade consciencializou os 
indivíduos e os grupos sociais, unindo-os por laços de solidariedade. 
8.1. A sociedade foi sempre capaz de criar formas de relacionamento e de 
aproveitar as formas anteriores de organização social aperfeiçoando-as em 
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seu próprio proveito. Assim as formas mais ou menos complexas, formais 
ou informais, de organização de apoio aos membros dos diferentes grupos, 
extensivo a um universo nacional. 
8.2. De facto, a função de protecção social compete à sociedade, 
comandada por uma autoridade política. Ela está presente na família, nos 
grupos e no próprio Estado, através de um processo de aquisição de novas 
funções, as sociais, das quais decorre, presentemente, do ponto de vista 
jurídico, que a protecção social é um direito social que confere prestações 
sociais aos beneficiários do sistema. 
 
9. Especificamente o sistema de protecção social guineense pode ser 
traduzido num conjunto de vários factores produtos de vários paradigmas e 
correspondentes legalidades: os coloniais, revolucionários e neo-liberais. 
A presença de cada um deles faz do nosso sistema uma simbiose de 
diferentes culturas e valores, nem sempre coerentes e confluentes. 
9.1. Devido a essa amálgama de realidades difusas assiste-se, hoje, a 
problemas de índole estrutural, organizacional e funcional, cujos impactes 
são visíveis, nomeadamente no nível de desempenho do sistema público de 
protecção social. Remete-se para as conclusões do Capítulo VI.  

 
 

CAPÍTULO II 
A SOLIDARIEDADE FAMILIAR E RELIGIOSA E DAS 

ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – 
ÂMAGO DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL GUINEENSE 

 
10. Uma melhor compreensão das bases sociais da sociedade guineense 
permite concluir que nela a solidariedade familiar e religiosa identifica os 
diferentes povos que partilham o mesmo espaço. E, por sua vez, facilmente 
se compreende que esta solidariedade constitui o âmago das relações 
sociais e, desta forma, do próprio sistema de protecção social.  
10.1. De facto, o sistema de organização e funcionamento da economia 
agrícola de subsistência, de um povo marcado pela sua religiosidade, daí o 
respeito pelo transcendente que lhe garante boa cultura do trabalho da terra, 
presta ao objectivo restrito de garantia de segurança económica e segurança 
social ao produzir o suficiente para garantir a satisfação das necessidades 
primárias das famílias.  
10.1.1. O reforço da segurança económica e segurança social de base 
familiar estende-se tanto a nível nacional como a nível local através da 
concepção de redes sociais com funções específicas, a abòta, ou funções 
múltiplas, incluindo a de protecção social, o caso de mandjuandadi; a par 
de associações religiosas que procuram, no quotidiano, dar assistência aos 
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que dela carecem, quer no domínio da saúde, quer no domínio da educação, 
as suas principais áreas de intervenção. 
10.1.1.1. Em especial as redes sociais funcionam como sistema geral de 
socialização, entretenimento, solidariedade, integração, poupança e crédito 
financeiro e de protecção social e co-existem com o sistema de protecção 
social baseado na família, etnia, tribo e o próprio sistema oficial. 
10.2. Podia-se pensar que, em certo sentido, a sociedade tradicional ou 
mecânica no sentido durkheiminiano transferiu para essas redes sociais o 
exercício das suas funções sociais. Estas redes assumem particular 
relevância no contexto de afirmação da individualidade dos associados (a 
solidariedade orgânica ainda na perspectiva durkheiminiana), subtraindo-os 
da pressão familiar, quer no plano da sobrevivência, quer no plano da 
promoção social e económica.  
10.3. A abòta e a mandjuandadi são concebidas como práticas tradicionais 
que corporizam o exercício de funções sociais essenciais, ao provocarem 
mudanças sociais e permitirem a resolução de problemas sociais que 
afectam muitos guineenses apoucados pela falta de solidariedade pública e 
pelos sucessivos conflitos e instabilidades político-governativo-
institucionais e militares. 
10.4. Nessa medida, a solidariedade no seio das famílias, dos grupos 
informais e dos grupos institucionalizados traduz a união entre “kosta” e 
“bariga”, independentemente de se tratar de povos, gerações ou extremos 
do planeta e as suas partes. Não se questiona a direcção em que ela é 
predominante, nem onde ela é mais quantificável. A relação entre as duas 
partes desenvolve-se segundo critérios desinteressados. Para ela, o mais 
importante é os ganhos que dela advém em prol de todos, sobretudo dos 
mais carentes.    
10.4.1. A solidariedade familiar e religiosa é incluídora e nesta medida 
conceptualmente integra todas as manifestações formais ou informais de 
indivíduos e grupos. Deste modo, o sistema de organização da economia 
agrícola de subsistência e a solidariedade que gera é propícia a um sistema 
de repartição do produto social, rectius sensu encargos sociais entre todos 
os indivíduos que participam no processo produtivo.  
10.4.2. No entanto, os graves problemas que afectam a sociedade em geral 
impõem limitações ao exercício do papel fulcral da família quer no 
domínio da sociabilidade, solidariedade e inter-ajuda, segurança económica 
e segurança social, quer no domínio da redistribuição de bens e serviços e 
de rendimentos. Isso prejudica a relação de coabitação entre os 
ascendentes e descendentes e, em consequência, não permite a estes 
cumprirem o papel de garante de uma vida melhor aos pais na fase inactiva 
da vida. 
11. A mesma importância ínsita à solidariedade familiar, encontra-se na 
solidariedade das associações e organizações não governamentais pelo 
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espaço que preenchem ao lado do Estado e suas instituições ou em suas 
substituições. Elas actuam junto das populações e manifestam, desta forma, 
a sua solidariedade através de múltiplas iniciativas em prol das mesmas. 
11.1. A religião acompanhou sempre a evolução do homem a face da terra. 
Ela ajudou a compreensão de fenómenos económicos por parte de muitos 
povos e influenciou o fenómeno redistributivo. De modo particular a 
doutrina social da Igreja Católica. 
11.2. O posicionamento do homem perante a riqueza está condicionado à 
sua religiosidade. Assim a tendência natural de proteger os outros, seus 
semelhantes. Ou ainda colocar ao seu serviço em cumprimento das 
prescrições dos livros sagrados das diferentes religiões. 
 
12. Do lado das associações e organizações não governamentais elas 
partilham os memos espaços dos Governos ou vão mais longe na medida 
em que os substituem onde não deixam por prestar bens e serviços de que 
carecem as populações. Este segundo aspecto vai ao encontro do seu 
surgimento entre nós, marcado pelo falhanço das políticas públicas ainda 
nos finais dos anos oitenta. 
12.1. Em termos de substratos institucionalizados apresentam uma 
multiplicidade, não obstante elas têm em comum o carácter apartidário, a 
finalidade social ou não lucrativa pelo facto de as suas formas de produção 
de bens e serviços não são dominadas pela lógica de mercado e o espírito 
voluntário. 
12.2. Elas representam uma forma de solidariedade nacional e também 
internacional. Aquelas que actuam a coberto deste estatuto simbolizam esta 
outra faceta de encarar o combate contra a pobreza e garantia de protecção 
social aos mais carenciados e excluídos do mercado formal. 
12.3. Estas iniciativas apolíticas institucionalizadas de conformidade com o 
direito nacional ou internacional assemelham, nas suas funções, as redes 
sociais tradicionais de inter-ajuda, convívio e protecção social.   
 

 
CAPÍTULO III 

O ACTUAL SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU 
 
13. O actual sistema de protecção social guineense, como se disse supra, 
está sedimentado a partir de várias experiências não homogéneas, a 
europeia e a oeste-africana. A primeira marcou-o indelevelmente quer na 
sua origem, quer nas suas soluções legais e limitações. 
13.1. Herdeira de um paradigma e legalidade que subalternizou um grupo 
de indivíduos, considerado de estatuto inferior, a interesses de outros, 
integrados na sociedade colonial, o actual sistema procurou, em vão, 
libertar-se de alguns erros do passado. 
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14. O momento da construção do sistema de protecção social guineense 
está evidenciado, de forma não homogénea no próprio constitucionalismo 
guineense, que configurou, ao longo de tempo, os princípios 
constitucionais que o enformam.  
14.1. O princípio da igualdade (previsto no artigo 24.º CRGB) sugere, no 
campo da protecção social, um tipo de Estado distributivo tal como 
formulado por JOHN RAWLS e JEAN-JACQUES ROSSEAU, na medida 
em que apela para a justiça social inseparável do princípio da justiça 
distributiva, diferente da justiça comutativa presente no mercado de bens e 
serviços. Este princípio requer um conjunto de políticas públicas 
prestacionais que contribua para a igualdade de oportunidade e de 
resultados entre os cidadãos. 
14.1.1. Esta é perspectiva de um Estado incluídor. Para tal inclusão é 
importante o papel do sistema de protecção social aplicado unicamente aos 
trabalhadores ou ampliado a todos os cidadãos. Na primeira situação tanto 
aqueles como os seus rendimentos auferidos ou produtivos devem ser 
considerados.  
14.1.1.1. Deste ponto de vista o princípio da igualdade permite o 
questionamento de soluções legais discriminatórias de trabalhadores ou 
seus rendimentos em função do seu enquadramento ou não no mercado 
formal de produção de bens e serviços, bem como o condicionamento 
administrativo dos benefícios do sistema público tal como configurado na 
Circular n.º 02/2001. 
14.2. Do lado do princípio da democracia económica e social tem a sua 
origem ligado com o esgotamento do tipo de Estado dirigido pelo partido-
único, que o conferiu o estatuto de exclusividade de actuação, sobretudo na 
política e na economia até o completo esgotamento dessa forma de 
organização e estruturação social, com o processo de democratização, 
considerado um marco transcendente da emancipação da sociedade perante 
o Estado, não obstante o seu sequestro pelos militares, uma outra forma de 
privatização similar aquela protagonizada pela classe política e burocrática 
aquando do processo de liberalização económica. 
14.2.1. A democracia económica e social é tributária do Estado social (na 
sua dimensão material) na medida em que converge a sociedade com a 
política, na procura de melhores condições de vida das populações. Assim, 
por ela, as questões principais resumem-se ao aperfeiçoamento da 
democracia e realização da solidariedade, nos limites impostos pela Lei 
Fundamental (no seu artigo 58.º CRGB). Uma democracia 
institucionalizada formalmente pela própria Constituição (nos seus artigos 
2.º, 3.º e 7.º) ligada a justiça social requerida no artigo 11.º, n.º 2,CRGB, 
onde se retira as questões sociais e o seu regime jurídico. 
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14.2.1.1. Ela está configurada quer na perspectiva de uma actuação 
individual, quer na perspectiva de uma actuação colectiva na vida pública, 
directa ou indirectamente.  
14.4. A democracia económica e social funcionaliza tanto o mercado e a 
iniciativa privada, pela restrições ou limitações que os impõe naquelas 
situações em que ameaça a dignidade ou torna o homem indigno, como a 
política na medida em que não obriga o total afastamento dos mecanismos 
do mercado na satisfação das necessidades colectivas. Disso é exemplo a 
teoria da public choice enquanto mecanismo processual de interpretação e 
computação das necessidades colectivas, em particular integra a 
problemática de financiamento dos encargos com a protecção social em 
geral: a distribuição dos seus custos por uma ou mais gerações em função 
dos benefícios.  
14.4.1. Assim sendo, ela reforça a intervenção pública na tentativa de 
garantir dignidade aos cidadãos, libertando-os das amarras da pobreza, 
miséria, ignorância, doença, males associados aos mecanismos do mercado 
concorrencial.  
14.5. O princípio da cidadania e participação activa intrínseca à liberdade 
sustentam qualquer processo de desenvolvimento social e constituem 
expressão do “djunta mon”. Estes dois conceitos interdependentes 
fundamentam a existência de uma sociedade civil, entre nós em construção. 
14.5.1. A liberdade é fundamental não apenas a cidadania como para a 
participação do cidadão na sociedade, onde este, por contrato social, dela 
abdica segundo ROSSEAU. Esta é a transformação sofrida pela liberdade 
primitiva a favor da liberdade civil. 
14.5.2. Ao longo dos tempos o conceito de cidadão e da cidadania foi 
captável em função ou não da propriedade e por essa via ele serve de 
justificação das desigualdades de direitos e de participação na sociedade. A 
expansão da cidadania e da participação representa uma vitória dos regimes 
políticos dos Estados modernos e com ela a universalidade do direito de 
participação na esfera de gestão dos assuntos nacionais e locais (entre nós 
expressa nos artigos 2.º, 3.º e 7.º CRGB, onde se retira o princípio em 
causa), uma premissa para a realização dos direitos sociais. 
14.6. A cidadania configura condição de materialização de direitos do 
homem. Mas ela carece de pressupostos como a educação (para a 
cidadania) para o seu exercício: a educação para a cidadania activa e 
participativa, que encontra no Estado de direito democrático a sua garantia. 
Nisso se resume o posicionamento dos diferentes paradigmas e legalidades 
estudados. 
14.6.1. Não há cidadania longe do respeito pelos direitos fundamentais. 
Igualmente ela é desvirtuada e desacreditada pelas desigualdades sociais, 
bem como pelas convulsões e instabilidades políticas e sociais. Assim, ela 
relaciona três esferas humanas: a social, económica e política e o modo de 
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relacionamento das mesmas depende da forma como são encaradas as 
questões sociais, na perspectiva da redução de desigualdades entre os 
cidadãos. Nesta medida, os grandes problemas que afectam a cidadania 
devem ser resolvidos reforçando a cidadania que conduza a partilha de 
riscos sociais comuns como impõe a cidadania nacional e global.        
 
15. Numa outra leitura, o actua sistema de protecção social socorre-se de 
um plano legal herdado do colonialismo português, melhor expresso na 
manutenção de um esquema formal, de tipo das sociedades 
economicamente desenvolvidas, de difícil concretização numa economia 
real, com atrasos estruturais e défice de funcionamento institucional, 
fortemente marcada por um sector informal de dimensão gigantesca e 
intensas intervenções de redes sociais informais. 
15.1. Na verdade, a concepção “profissionalizante”da protecção social, o 
que equivale dizer a não identificação da protecção social com a Segurança 
Social, mas sim com a previdência social, procura reflectir uma 
determinada relação entre os fenómenos sociais e económicos com a 
sociedade em geral. Ela resulta tributária da influência das concepções 
europeias. 
15.1.1. Nesta medida, a exclusão de um grupo de trabalhadores que 
labutam no sector informal dos benefícios sociais do sistema público 
continua a ser uma das iniquidades de um sistema fortemente construído 
em pilares que não atendem as características de uma economia real, 
porquanto os seus regimes estão desassociados dos mecanismos de uma 
economia essencialmente agrícola praticada por uma população rural.   
15.2. Outrossim, o plano dos princípios e dos objectivos, incluindo os 
pilares orientadores da moderna Segurança Social, falece ante a dimensão 
dos problemas que afectam a sociedade e a economia em geral. Estes 
últimos requerem a afectação de um volume de recursos financeiros não 
suportados pela economia real, como bem evidenciam a tentativa de incluir 
a luta contra a pobreza, de entre os mesmos, para acudir os mais 
necessitados e excluídos do sistema formal.  
15.3. As suas técnicas, os seguros, não são apropriadas à cobertura dos 
riscos sociais de todos os estratos sociais protegidos pela Lei Fundamental, 
na medida em que carece de contratação. Os combatentes da liberdade da 
Pátria são integrados no regime não contributivo, contrariamente o que 
sugere o ficcionamento do regime de aposentação dos funcionários 
públicos. As famílias, por sua vez, apesar da tutela constitucional, estão 
marginalizadas do sistema público. Mesmo em relação aos trabalhadores 
(do regime obrigatório) nem todas as eventualidades são cobertas. Um 
exemplo é o desemprego que, apesar de a LGT prever o seu 
enquadramento, continua a carecer de desenvolvimento.  
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15.4. A aparência da universalização do sistema, em decorrência da 
reforma do sistema, em 2007, pela Lei n.º 4, não passa de uma tentativa, 
sem sucesso, porquanto, de um lado, o princípio da selectividade, domina a 
actuação das entidades e estruturas que lidam com os grupos mais 
desfavorecidos, de outro, os recursos financeiros são insuficientes para a 
abundância das necessidades pessoais e de certos grupos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
OS SISTEMAS DE SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE 

 
16. Para a importância internacional da Segurança Social concorreu 
decisivamente as construções doutrinárias de BISMARK e de 
BEVERIDGE, secundadas por importantes doutrinas ensaiadas por ilustres 
conhecedores do Direito da Segurança Social, que focalizaram os seus 
diferentes aspectos caracterizadores a partir de eventualidades específicas 
ou gerais. 
16.1. Basicamente esses estudos realçam a ideia da organização, os seus 
fins, meios e objectivos e princípios e políticas sociais de cariz distributivo, 
com vista à garantia de segurança económica e segurança social aos 
indivíduos ou grupos, dependendo do plano constitucional e legal.  
16.2. A utilidade prática de todos eles está na argumentação que fornece 
aos diferentes sistemas nacionais de Segurança Social, que aproveitam 
delas para a sua construção, legitimando, assim, a opção pela cobertura 
mais ou menos ampla de eventualidades que afectam a sociedade em geral 
ou de um grupo específico de cidadãos. Assim a concepção ampla ou 
restrita da Segurança Social.   
16.3. Deste modo, a opção por um sistema de compromisso entre a 
concepção laboralista e a assistencialista está mais vingado na legislação 
social, sem embargo do predomínio daquela, contrariamente a aparente 
universalização do sistema de protecção social resultante da reforma de 
2007. 
 
17. Em concreto os sistemas de Segurança Social guineense são explicados 
tanto pelo passado como pelo presente. Estes dois momentos têm em 
comum as preocupações com a protecção social dos trabalhadores a 
concretizar através de entidades e organismos descentralizados, com 
autonomia. 
17.1. Estas características não prejudicam a actuação de outras estruturas 
integradas ou não em departamentos ministeriais, nos casos dos 
funcionários públicos e combatentes da liberdade da Pátria (e mais 
recentemente os cidadãos nacionais integrados nos grupos mais 
vulneráveis). 
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17.2. O sistema previdencial nacional nasce como resultado de um tipo de 
Estado fortemente interventivo, no ano de 1979, fundamentada na própria 
Constituição de 1973. A criação do então INSPS marca a integração das 
preocupações sociais com os trabalhadores no núcleo de políticas sociais 
deste mesmo tipo de Estado. Daí a actuação monopolista da vertente 
previdencial e da vertente seguradora até o abandono desta perspectiva de 
actuação, em 1997, e posteriormente em 2007, com a alteração da filosofia 
da protecção social influenciada pela ordem jurídica da UEMOA. 
17.3. A reforma institucional e de filosofia criaram, em consequência, um 
sistema de organização complexa que carece de explicitação a nível de 
regulação, fiscalização e inspecção de entidades públicas e entidades 
privadas, de tipo comercial e suas actividades.    
17.3.1. De outra banda, defendeu-se a ideia da unificação ou convergência 
dos regimes de aposentação e dos regimes previdenciais para permitir 
ultrapassar alguns dos problemas relacionados, nomeadamente com a 
alteração de regimes de protecção social em função do movimento do 
pessoal dirigente no quadro do sector público em geral. 
17.4. Um quadro de pessoal apropriado ao funcionamento, neste momento, 
das entidades e estruturas para dar corpo ao sistema idealizado de protecção 
social de estratos sociais definidos na Constituição e nas leis. 
 
18. A necessidade de conciliar os interesses de diferentes intervenientes no 
processo de desenvolvimento social e económico, depois de ultrapassado o 
período de alguma confusão entre o público e privado, está na génese da 
institucionalização de um mecanismo de regulação de conflitualidades 
sociais, a partir de normas de direito convencional. 
18.1. Este mesmo mecanismo é, também, tributário de reivindicação pelos 
trabalhadores e suas organizações sindicais, um equivalente do reforço do 
papel dos cidadãos na sociedade e na economia, e das reformas imprimidas 
no âmbito da abertura da economia nacional aos mecanismos do mercado 
concorrencial, por influência dos ideais neo-liberais. Isso permite dizer que 
a concertação social está, assim, inserida na própria estrutura política do 
Estado. 
18.2. A autonomia e independência dos sujeitos económicos públicos e 
privados, configuradas no artigo 11.º, n.º 1, terceira parte, CRGB, através 
do princípio da co-existência dos sectores de titularidade de direito de 
propriedade pública, cooperativa e privada, focalizam-se na presença de 
interesses diferentes, por vezes contraditórios de cada um deles. Nesta linha 
a necessidade de um fórum que permita a sua conciliação, com vista à 
melhoria da função distributiva. 
18.3. O espaço de regulação de conflitualidades sociais formulado através 
do Conselho de Concertação Social configura o exercício da democracia, 
que porventura poderá ser disfuncionalizada devido à sua própria 



 830

organização e estruturação e composição mista (actores sociais, 
económicos e políticos), os seus interesses e modos de actuação na procura 
de obter vantagens económicas e políticas. 
18.4. Este mesmo exercício pode ser extrapolado para o espaço regional (e 
também internacional). Naquele, a construção do Mercado Comum requer 
a conjugação de esforços nacionais, daí as políticas comuns e a 
convergência das políticas económicas e das políticas sociais, em virtude 
dos pilares em que se alicerça, a liberdade de circulação, o direito de 
estabelecimento e residência. 
18.4.1. Está em causa a opção por um modelo social que será construído na 
UEMOA, mas melhor conseguido na União Europeia, pela 
institucionalização do Conselho de Trabalhadores e Diálogo Social, um 
reconhecimento da indispensabilidade da participação dos sujeitos 
económicos na construção do Mercado Comum, na medida em que as suas 
actuações podem condicionar o conseguimento dos objectivos instituídos 
no Tratado.    
 
19. O sistema de protecção social guineense, como todos os outros, conjuga 
a actuação de entidades públicas e de entidades privadas, embora com 
alcance e meios diferentes, devido a factores internos e externos. Estas duas 
abordagens são praticamente antípodas uma da outra. Historicamente, a 
primeira é contemporânea da estatização do Estado e da economia (noutra 
formulação, a sua publicização, incluindo a própria protecção social), da 
qual resultou, de um lado, a presença muito intensa do poder público junto 
dos grupos populacionais, sobretudo aqueles que gravitam à sua volta, as 
organizações de massa, de outro, em consequência, a intervenção, na 
gestão do sistema, de órgãos políticos. E a segunda, sendo anterior a 
primeira (como bem se recorda a solidariedade no seio das famílias e dos 
grupos sociais e a acção das associações religiosas em prol dos pobres e 
desamparados) ou a ela contemporânea (como se verifica com as redes 
sociais de apoio e de protecção social e as mutualidades sociais, que 
actuam no terceiro sector da economia), reforça-se com a reforma do 
Estado, quer na sua concepção como na sua filosofia de actuação, e o 
consequente chamamento dos privados à gestão dos sistemas de protecção 
social, como se observa nos casos de protecção social de cidadania e 
protecção social complementar, ao alcance das ONG’s e sociedades 
comerciais, respectivamente, sem descaracterizar a publicização do 
sistema. 
19.1. Ou seja, enquanto se consolida a solidariedade tradicional surge a 
organização ou o reforço de novas solidariedades, por via da adesão 
voluntária dos interessados, o que faz do sistema privado a pedra angular 
da protecção social guineense devido tanto ao seu carácter substitutivo 
(movido pela lógica filantrópica, de amor e serviço ao próximo e 
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integração dos excluídos pelo mercado formal) carácter complementar 
(actuação das sociedades comerciais) dependente do mercado agora em 
formação.        
19.1.1. Em particular as abòtas, mandjuandadis e mutualidades sociais, 
actuando grandemente no terceiro sector da economia, conseguem integrar 
tanto os que trabalham no sector informal e possuem fracos recursos como 
os que pertencem ao sector formal, mas pretendem reforçar a sua protecção 
social. Isso reforça substancialmente a consideração da solidariedade social 
como o âmago do sistema de protecção social guineense. 
19.2. Tanto o sistema público como o sistema privado baseiam-se em 
técnicas que permitem a transferência da cobertura de ricos sociais para 
entidades terceiras, independentemente da sua natureza e missão. Uma de 
forma mais perceptível e moderna, no caso das entidades previdencial e 
comerciais, outra menos pela sua própria característica de integração e 
participação dos próprios interessados na gestão e no financiamento.    
19.3. Os regimes funcionam de acordo com o grupo alvo: o de aposentação 
para os funcionários públicos e combatentes da liberdade da Pátria, por 
extensão; o previdencial dos trabalhadores dependentes e independentes, 
respectivamente obrigatório e facultativo; o dos titulares de cargos políticos 
e o da acção social pública de combate a pobreza sob o domínio de 
estruturas integradas ou não nos departamentos estatais.  
19.3.1. Não obstante a aparência da unicidade de regime de aposentação 
tem na sua base diferentes pressupostos. De um lado, o contrato individual 
de trabalho com a Administração Pública, os salários, a inscrição e 
descontos salariais, a contagem normal de tempo de serviço, junto de 
entidades administrativas, entre outras; de outro, a participação na luta de 
libertação nacional, a filiação partidária e sua confirmação por uma 
estrutura partidária, a contagem de tempo a dobrar, etc, portanto a sua 
consideração de regime de aposentação fictícia, sendo, portanto, melhor 
enquadrado no regime da acção social especial. 
19.4. Em particular, o regime especial dos titulares de cargos políticos pelo 
exercício de funções de soberania e político-administrativo que mais se 
assemelha a privilégios ou favores e de imposição dos encargos de 
financiamento aos trabalhadores pelos próprios representantes do povo à 
Assembleia Nacional Popular.  
19.4.1. Nesta medida questionável quer constitucional, quer moralmente, 
nomeadamente pela desigualdade que cria no acesso à protecção social 
numa sociedade onde abundam a carência e se trabalha durante muito 
tempo para ganhar uma pensão de miséria e numa economia cuja 
incapacidade de gerar receitas suficientes para o erário público é colmatada 
com recursos externos, provenientes de sacrifícios de cidadãos de outros 
países.  
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19.4.2. A política de auto-concessão de benefícios políticos, rectius sensu 
benefícios sociais, constitui antípoda da ausência de políticas sociais, uma 
demonstração de quanto se fracassou o projecto de luta de libertação 
nacional e independência política, progresso e paz.  
19.5. As disparidades de regimes têm ínsitas antinomias e injustiças. De um 
lado, como se disse, a facilidade na formação do período contributivo dos 
titulares de cargos políticos e na computação do dos combatentes da 
liberdade da Pátria; de outro, na forte penalização dos trabalhadores, 
obrigados trabalhar durante muito anos, mal remunerados e sujeitos às 
restrições ou congelamento dos seus direitos à progressão na carreiras e 
categorias. 
19.5.1. Na prática, os trabalhadores sofrem uma dupla penalização. Eles 
são normalmente os mais sacrificados com as políticas restritivas, das quais 
deriva contenção salarial e restrições na formação de direito à aposentação 
ou reforma e prestações periódicas. Outrossim, são obrigados a 
contribuírem para o financiamento dos encargos com as pensões dos 
titulares de cargos políticos e combatentes da liberdade da Pátria.  
19.5.2. Nas antípodas, o duplo benefício consagrado aos titulares de cargos 
políticos no domínio da formação do período contributivo tanto para o 
direito à pensão vitalícia e suas prestações periódicas como para o direito à 
pensão de aposentação ou reforma e suas prestações periódicas.  
19.6. Assim, a problemática de financiamento das despesas sociais situa-se 
duas antípodas: a assunção de encargos sociais pelos próprios 
trabalhadores, contando ou não com a comparticipação das entidades 
patronais (tratando-se de seguro de acidente de trabalhos e doenças 
profissionais assume a totalidade da cobertura financeira) – daí a vigência 
do princípio da consignação das receitas –, mas sem (efectiva) transferência 
do orçamento do Estado, portanto dominado pelo princípio a solidariedade 
inter e intra geracional, um sistema de repartição próprio do regime 
previdencial, sem prejuízo de seu reforço pelo regime complementar do 
regime obrigatório, sistema de capitalização; o mesmo se aplica às 
mutualidades sociais, com a diferença de a gestão e o financiamento serem 
partilhados pelos próprios interessados.  
19.6.1. Na mesma linha, tanto os recursos internos como os recursos 
externos, as ajudas externas, permitem a cobertura dos encargos sociais 
relativos às pensões vitalícias dos políticos, as pensões dos combatentes da 
liberdade da Pátria e os subsídios integrados nas acções sociais de combate 
à pobreza com os recursos. Aqui se verifica, na verdade, a conjugação da 
solidariedade nacional e solidariedade internacional. 
19.6.2. Note-se, portanto, diferenças na concessão de direitos e direitos de 
troca dos diferentes estratos sociais. Recorrendo à teoria de AMARTYA 
SEM, dir-se-ia que para os trabalhadores em geral configura o direito de 
troca da força de trabalho e para os políticos, a auto-concessão de direito 
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baseada em favores ou privilégios, um verdadeiro poder discricionário de 
natureza política. 
19.6.3. Acresce-se a tudo isso, mas não menos importante, o facto de o 
sistema de financiamento do sistema de protecção social está baseado mais 
nas contribuições salariais inapropriadas para uma sociedade e economia 
dominada por relações sociais informais.   
19.7. Deste modo, as técnicas utilizadas variam entre os seguros sociais, os 
impostos e os micro-seguros, consoante se esteja na presença de 
trabalhadores, funcionários públicos, combatentes da liberdade da Pátria, 
titulares de cargos públicos, grupos mais vulneráveis e próprios 
interessados. 
19.8. Neste capítulo, bem como em todo o sistema público e o sistema 
privado, verificam-se duas ordens de influências e uma “apropriação”, 
respectivamente europeias, oeste-africana e nacional, como o auto-
financiamento proveniente de instituições tradicionais como abòta e 
mandjuandadi.  
 
 

CAPÍTULO V 
OS GRANDES PROBLEMAS DA SEGURANÇA SOCIAL 

GUINEENSE. 
UMA CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
20. A liberdade de sucessão dos modelos económicos, desde os primórdios 
da independência política do país, é demonstrativa da escolha do nível de 
solidariedade que se julga adequada: um sistema de equidade sem mercado 
ou um sistema de equidade baseado no mercado, embora com as limitações 
que se conhecem.  
20.1. A opção em concreta é enformada por uma diversidade e 
multiplicidade de factores, destacando-se a história passada e recente do 
país, a sua estrutura, a educação, a instrução, o emprego, a cultura, o peso 
do Estado na economia, os sectores e as actividades económicas e o sistema 
de protecção social. O mesmo é dizer as estruturas e as instituições sociais 
em geral determinam o desempenho económico das sociedades em 
concreta. 
20.2. O modelo de desenvolvimento inicial, logo a seguir a independência, 
baseou-se na tentativa de industrialização a partir do aproveitamento das 
potencialidades da agricultura como principal elemento de transformação 
social. Nessa época, o tipo de Estado permitiu a existência de um sector 
público de dimensão gigantesca ao lado de um sector informal tradicional, 
onde se inclui as mulheres domésticas e bideiras, o que revela a 
importância do seu papel comparativamente aos homens, numa sociedade 
dominada maioritariamente por jovens e crianças e daí os problemas 
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actuais de cobertura de saúde materno-infantil, escolar e emprego, 
acrescidos de instabilidades político-governativas e militares e laivos de um 
processo de liberalização económica sem resultados benéficos para a 
sociedade e economia.   
20.4. O sistema económico é um todo. Ele produz e reparte. Esta repartição 
deve ser justa e equitativa, nos termos legalmente concebida. Neste 
processo não se admite formas ilegítimas, como a corrupção ou outras 
formas menos pacíficas de concessão de direitos. A cobertura da protecção 
social é uma questão intrínseca ao mesmo. 
20.4.1. A nossa organização económica, como se sabe, é de base familiar e 
tradicional, o que permite os membros da família conjugarem os seus 
esforços, para superarem as limitações de recursos humanos e económicos. 
Essa cooperação pode ser institucionalizada por via de cooperativas, que 
facilmente podem conduzir à transformação e modernização social e 
económica.  
20.4.1.1. De facto, essa técnica adequa-se a formas comunitárias de posse e 
uso de terra e repartição de rendimentos entre os membros das famílias, 
clãs e tribos, obrigados a uma auto-gestão comunitária dos seus bens. 
20.4.1.2. A criação de espaço de cooperação comunitária estável e 
renovado dentro da comunidade constitui garantia da manutenção da vida 
social e económica (aliás, os ganhos desta solução está no aproveitamento 
de estruturas sociais e económicas já existentes), sem constranger os laços 
de solidariedade tradicional, nem rejeitar as propostas de mudanças sociais 
que dela podem advir, como por exemplo o acesso ao crédito e o exercício 
de actividades comerciais e industriais. 
20.5. Em particular a questão centra-se na configuração da população 
activa e não activa (incluindo a sua decomposição e repartição etária e por 
sexo); do sector formal e do sector informal, bem como a influência do 
fenómeno populacional sobre o sistema de protecção social público de 
regime contributivo. Esta questão levanta problema de assalarização social 
versus quotizações sociais do regime não assalarial. Uma parte substancial 
da actividade económica nacional resulta do sector informal, na prática não 
enquadrado no sistema público de protecção social.  
20.5.1. Outrossim, a tentativa de universalização da protecção social 
continua a ser uma miragem pela limitação do seu campo subjectivo, 
mesmo quando o seu objectivo está na luta contra a pobreza. De facto, as 
entidades públicas que intervém nesta área guiam-se por critérios 
meramente discricionários, para além de as prestações sociais serem muito 
exíguas. 
20.5.2. Facilmente se concluirá do exposto que a concreta configuração da 
organização e estruturação do sistema público de protecção social, bem 
como o seu financiamento, sentem-se corroídos na sua base, em resultado 
de conjunturas internas e de conjunturas externas, que ditaram soluções 
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menos consentâneas com a nossa realidade política, social, económica, 
cultural e religiosa, prejudicando a cidadania, e o seu exercício, e a 
democracia. Ele é, nesta medida, não inclusivo por excluir o sector 
informal da economia e os seus trabalhadores e por marginalizar alguns 
cidadãos que, por decisões administrativas, não beneficiam de pensões 
sociais. 
20.5.2. Assim, a sua incapacidade de cumprir com o objectivo inicial de 
estender a solidariedade entre todos os trabalhadores independentemente da 
sua integração no sector formal ou informal, um propósito estabelecido no 
artigo 18.º, n.º 4, do Decreto n.º 4/1980, ou ainda a garantir às diferentes 
categorias de servidores do Estado, independentemente da sua situação 
específica no âmbito da Administração Pública, a protecção social devida, 
de um lado; de proteger a eventualidade desemprego involuntário como 
determina, em termos programáticos, o artigo 142.º da LGT, de outro.  
20.5.3. Em suas decorrências a limitação subjectiva e a limitação objectiva 
ou material do sistema público de protecção social; a insuficiência e 
ausência de cobertura de certas eventualidades (respectivamente as pensões 
sociais em geral, os subsídios concedidos a alguns beneficiários integrados 
nos grupos vulneráveis, a viuvez e orfandade; o desemprego e os cuidados 
médicos); a degradação de pensões de aposentação e de reforma de muitos 
beneficiários; ou ainda a recusa de direitos sociais derivados de abono de 
família. 
20.5.4. Acresce a tudo isso uma grande margem de livre apreciação e 
decisão discricionária na atribuição de direitos à pensão vitalícia, pensões 
sociais e subsídios pelas estruturas administrativas e/ou político-partidárias.  
 
21. Não menos importante, são os condicionamentos de ordem político-
insitucional e militar sobre a sociedade e a economia. Na verdade, as 
fragilidades, ineficiência e ineficácia das instituições políticas, 
administrativas e judiciárias toldem qualquer perspectiva de descolagem 
para o crescimento e desenvolvimento económico. Outrossim, a tutela 
militar da sociedade civil e todo os males que daí advém. 
21.1. A cultura de violência e suas reproduções, a corrupção e impunidade, 
a má gestão e irresponsabilidade dos gestores, a droga e outros vícios são 
problemas que afectam uma sociedade que pretende a sua integração do 
convívio de um mundo rumo à boa governação, paz e tranquilidade.  
21.1.1. Na verdade, as transformações das relações sociais, em geral, foram 
mal concebidas e geridas, conjecturando um défice de regulação social e de 
capacidade de mobilização para as questões essenciais da vida nacional, o 
que reflecte seriamente na postura do Estado, seus órgãos e suas 
instituições, quer políticas, quer judiciais, com realce para a 
descaracterização do exercício do poder, a arrepio da Lei fundamental. 
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21.1.2. Estes e outros sinais de desconstrução do Estado, e indirectamente 
da sociedade guineense, a partir das suas próprias instituições, funcionam 
como freios a qualquer tentativa de refundação e redefinição da autoridade 
estadual na perspectiva de encarar um novo rumo e uma nova visão do 
social, económico e político.    
21.2. Perante tudo isso, o grande desafio que se coloca a Guiné-Bissau, no 
presente e no futuro, reside em convergir num ponto: a governance, da qual 
decorre todos os aspectos institucionais e funcionais em geral, é a chave 
para a resolução de todos os outros problemas.     
21.2.1. De facto, enquanto se mantiver todos estes constrangimentos não 
serão assegurados condições dignas de existência e de crescimento às 
crianças, um grande número contínua excluído, nem disponibilizados 
acesso a serviços sociais, sobretudo aos mais vulneráveis. Numa palavra, 
permanecerá o espectro de uma vã tentativa de combate a pobreza e 
exclusão social: a solidariedade nacional será sempre uma utopia, 
irrealizável mesmo com a solidariedade internacional.   

 
CAPÍTULO VI 

EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA SOCIAL 
GUINEENSE 

 
22. A nossa sociedade registou transformações sociais, económicas, 
políticas e militares que influenciaram definitivamente as relações sociais 
e, em particular, o sistema de protecção social, impedindo que desempenhe 
funções de dinamizador da sociedade e da economia. 
22.1. Em todas as sociedades dominam preocupações relativas às questões 
sociais e as formas de as enfrentar e resolver numa base de solidariedade 
individual, de grupos ou colectiva, na qual se revela a simbiose entre o 
social e o político, um paradigma comum a todos os povos e Nações, que 
com maior ou menor dificuldade conseguir ultrapassar o atraso de 
desenvolvimento, através de um processo de formação bruta do capital. 
22.2. As etapas passadas de desenvolvimento nacional não conseguiram tal 
proeza. As estratégias de desenvolvimento a longo prazo devem assentar no 
reforço de investimento na agricultura e infra-estruturas a ela associadas, 
no intuito de aumentar a produtividade e a exportação e melhorar a 
competitividade da economia nacional, factores que podem transformar 
qualitativamente a sociedade em geral. 
22.3. Isto é, o futuro exige uma maior responsabilidade colectiva 
incompatível com a demissão do Estado das suas funções e transferência de 
responsabilidades para os cidadãos determinadas tanto em documento 
nacional (Lei n.º 4/2007) como em documento comunitário (Regulamento 
n.º 07/CM/UEMOA/2009). 
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22.4. Com efeito, sem esta alteração de posicionamento do Estado e suas 
organizações supranacionais não se vislumbra qualquer melhoria na 
qualidade de vida das populações, relegadas a um processo arcaico de 
produção, da qual garantem a sua protecção social. 
22.5. Nesse sentido, ainda o estímulo a formas tradicionais de solidariedade 
(abòta e mandjuandadi). A conjugação de redes formais e informais, sendo 
estas mais abrangente, integrando os grupos tradicionais e modernos; ainda 
solidariedade das organizações religiosas, que funcionam, em conjunto, 
como complemento da Segurança Social. Esta parceria deve ser 
privilegiada – sublinhe-se – para melhorar e ampliar a qualidade de 
serviços prestados, na medida em que, no curto e médio prazo, as redes 
sociais de protecção social continuam a constituir o principal mecanismo 
disponível para a maioria das populações, sobretudo as de fraco 
rendimento. 
 
23. De todo este exercício parece que a grande conclusão a tirar, a partir de 
outras conclusões, é o facto de as preocupações com a protecção social, 
independentemente do estádio de desenvolvimento dos países e povos, das 
sociedades e de organização de meios e instrumentos e das suas políticas 
sociais, constituir um denominador comum a todos os povos e civilizações. 
Curiosamente, a função social de garantia da segurança económica e 
segurança social está melhor assegurada nas sociedades onde as relações 
sociais são mais coesas e a solidariedade o seu maior capital social. 
23.1. Na verdade nas sociedades tradicionais abundam estas características 
contrariamente às sociedades ditas modernas, mais desenvolvidas e 
prósperas, dominadas por técnicas e tecnologias sem limites, mas carecidas 
de solidariedade e de inter-ajuda.    
 
24. Um outro aspecto a não descurar está no reforço da cidadania e dos 
direitos conexos e o investimento que requer nos domínios da saúde, da 
educação, do ensino e da formação técnico-profissional e criação de 
empregos. Estas medidas são importantes para vencer o atraso e 
desenvolver as qualidades e capacidades humanas tão requeridas para o 
mercado formal.  
 
25. Assim sugere como consensual e indiscutível, por isso mesmo, três 
aspectos que nos parecem apropriados a intervenções com maior impacto e 
eficiência: a concretização, no quadro do sistema previdencial, de um 
regime que abranja o sector informal, para garantir uma cobertura 
populacional mais ampla, pelo menos no sector da saúde, seguro de saúde, 
aproveitando-se das potencialidades das iniciativas voluntárias dos 
cidadãos, as redes sociais de apoio, inter-ajuda, protecção social e 
esquemas de poupança; a urgência da melhoria da capacidade institucional 
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e organizacional, nos sectores sociais, através do fortalecimento do quadro 
de políticas sociais (mormente a sua conciliação com a LEPS e o 
DENARP, centrado nos grupos mais vulneráveis, onde se incluem as 
crianças, os idosos e os deficientes), de um lado, e do reforço do papel 
interventivo das estruturas internas do Ministério da Família, Solidariedade 
Social e Luta Contra a Pobreza, como charneira entre o sector público e 
privado, cabendo a este o papel de coordenação e supervisão; e a criação de 
maiores oportunidades de emprego para os jovens pela sua particular 
vulnerabilidade na fase transitória para o mercado laboral, mediante micro-
finanças com potencialidades de auto-emprego e criação de empregos nos 
locais de origem para reduzir o despovoamento das localidades e a pressão 
sobre a cidade-capital. 
 
26. Resulta, em síntese, que outra não será a grande conclusão do presente 
estudo dedicado à Segurança Social Guineense: ela reclama claramente 
uma direcção centrada na ideia da solidariedade social quer na perspectiva 
pública, quer na perspectiva privada. Estas são as únicas capazes de 
garantir uma sociedade mais justa, igual e integradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 839

BIBLIOGRAFIA  
 
AARON, Henry - On social welfare, Abt Books, Cambridge, 
Massachusetts, 1980. 
ABRAHAM, W. Emmanuel - “Libération sans liberté ou les raisons d’un 
fourvoiement”, in L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches 
de l’IFRI, Revue trimestrielle, publiée par l’Institut Française des Relations 
Internationales, 53e. année, n.º 3, 1988, pp 581-588. 
ADDA, Jacques – A mundialização da economia, 1. Génese, Tradução de 
Ana Barradas, Questões de Economia, Terramar, Lisboa, Maio de 1997. 
ADDA, Jacques – A mundialização da economia, 2. Problemas, Tradução 
de Ana Barradas, Questões de Economia, Terramar, Lisboa, Junho de 1997. 
ADEDEJI, Adebayo – «La situation économique de l’Afrique : vers un 
reprise ? », in L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches de 
l’IFRI, Revue trimestrielle, publiée par l’Institut Française des Relations 
Internationales, 53e. année, n.º 3, 1988, pp 621-638.  
AFTALION, Florin et PONCET, Patrice – Le Monétarisme, 16e., Que sais-
je ?, Paris, 1981. 
AGBOHOU, Nicolas – Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, Editions 
Solidarité Mondiale, Paris, 1999.    
AGLIETTA, Michel – «La globalisation financière», Éditions La 
Découverte, Collection Repères, Paris, 1999. 
AIVO, Frédéric Joel - Le président de la république Afrique noire 
francophone, Genèse, mutations et avenir de la fonction, Préface de 
Théodore Holo e Postface de Pascal Chaigneau, L’Harmattan, s/d. 
ALEXANDRE, Valentim – Prefácio, in O Império africano – Séculos XIX 
e XX, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto de 
História Contemporânea da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 2000. 
ALEXANDRE, Valentim – “O Império africano (Séculos XIX-XX)”, in O 
Império africano – Séculos XIX e XX, Coordenação de Valentim 
Alexandre, Edições Colibri, Instituto de História Contemporânea da 
Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
2000, pp 11-28. 
ALEXANDRE, Valentim – “Prefácio” in O Império africano – Séculos 
XIX e XX, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto 
de História Contemporânea da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 2000. 
ALMADA NEGREIROS, A-L. de - Colonies portugaises, Les organismes 
politiques indigènes, Augustin Challamel, éditeur, Librairie maritime & 
coloniale, Paris, 1911. 



 840

ALMEIDA, Josué – A contradição entre o neopatrimonialismo e os 
programas de ajustamento estrutural, Parte III, in Semanário Gazeta de 
Notícias, Ano IV, n.º 31, de 12 de Abril de 2001, p 11.   
ALMEIDA, Luís Crucho de – “Organizações internacionais”, in Polis, 
Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa-S. Paulo, cols. 
906-913. 
ALMEIDA, J. C. Moutinho de – O contrato de seguro no direito português 
e comparado, Edição patrocinada pelo Grémio dos Seguradores, Livraria 
Sá da Costa Editora, Lisboa, 1971. 
ALVES, João Lopes – Ética e Contrato Social (Estudos), Edições Colibri, 
Forum de Ideias, Lisboa, 2005.  
ALVES, João Lopes – O estado da razão, Da ideia hegeliana de Estado ao 
Estado segundo a ideia hegeliana (Sobre os Princípios de Filosofia do 
Direito de Hegel), Edições Colibri, Forum de Ideias, Lisboa, 2004.  
AMARAL, Luís Mira – A crise política, económica e social do Estado 
Providência e as estratégias de inovação no domínio da Segurança Social, 
Cadernos de Divulgação, Ministério do Trabalho e da Segurança Social, 
1987. 
AMIN, Samir - Le développement inégal, Essai sur les formes sociales du 
capitalisme périphérique, « Grands Documents », Éditions de Minuit, Paris, 
1973.  
AMIN, Samir - Préface à obra de Makhtar Diouf, L’Afrique dans la 
mondialisation, Forum du Tiers-Monde, L’Harmattan, 2002. 
AMIN, Samir –  “L’État, politique et économie dans le monde arabe”, in 
État et Politique dans le tiers-monde, Sous la direction de Pablo Gonzalez 
Casanova, Préface de Samir Amin et Pablo Gonzalez Casanova, Forum du 
tiers-Monde, Editions L’Harmattan, Paris, 1994, pp 141-172.  
ANTONMATTEI, Paul-Henri - “L’accord de groupe”, in Droit Social, n.º 
1, Janvier 2008, pp 57-59. 
ARDANT, Philippe - Institutions politiques et droit constitutionnel, 19e. 
édition, mise à jour par Pierre Avril, LGDJ, Paris, 2007. 
ARDENT, Hannah – Condição humana, (Título original: The human 
condition), Tradução de Roberto Raposo, 10ª Edição, 6ª Reimpressão, 
Prefácio de Celso Lafer, Editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 
2007.   
ARON, Raymond – Les étapes de la pensée sociologique, Collection Tel, 
Éditions Gallimard, Impression CPI Firmin Didot, France, 2008.  
ARROW, J. Kenneth – Nozick’s Entitlement theory, Phiolosophia, 1978.     
ARROW, J. Kenneth – Social Choice and Justice, Basil Blackwell 
Publisher United Kingdom, 1984.  
ASCENSÃO, José de Oliveira - “A Lei n.º 32/06”, sobre procriação 
medicamente assistida”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 67, III, 
Lisboa, Dezembro 2007, pp 977-1066. 



 841

ASCENSÃO, José de Oliveira - “A dignidade da pessoa e o fundamento 
dos direitos humanos”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 68, I, 
Lisboa, Janeiro 2008, pp 97-124. 
ASSIS, Francisco de - “Uma nova ética cívica”, in TERCEIRA VIA, 4ª 
Edição, Lisboa, 1999. 
ATKINGSON, A. B. and HILLS, John – Social security in developed 
countries, Edited by Ehtisham Ahmad, Jean Drèze, John Hills and Amartya 
Sen, Clarendon Press, Oxford, 1991. 
ATKINSON, A. B and STIGLITZ, J. E. – Lectures on Public Economics, 
McGraw-Hill, Book Company (UK) Limited, 1980.  
ATTOUH, Michel - “Organisation du marche monétaire et comportement 
des systèmes bancaires dans la CEMAC : Évaluation et perspectives”, in 
Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs 
publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama, 
Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, 
Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, pp 
293-325.   
AV, Sous la direction de Pablo Gonzalez Casanova, Préface de Samir Amir 
et Pablo Gonzalez Casanova, État et politique dans le tiers-monde, Forum 
du Tiers-Monde, Éditions L’Harmattan, Paris, 1994.  
AV, Globalização, Desenvolvimento e Equidade, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001. 
AV, Globalização e Democracia, Os desafios do século XX, IV Curso 
Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19 a 24 de Novembro de 2001, 
organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, sob a coordenação 
científica do Professor Doutor J. M. Brandão de Brito, Edições Colibri, 
Lisboa, 2003.  
AV, Mondialisation, exclusion et développements africain: Stratégies des 
acteurs publics et prives, Sous direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna 
Mama et Séraphin Magloire Fouda, Tome I et Tome 2, Collection 
Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Africain Édition, 2006. 
AV, Os militares e a democracia, Coordenação de Nuno Severiano 
Teixeira, Edições Colibri, Instituto de História Contemporânea da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, 2007. 
AV – Law, Morality and Rights, Edited by M. A. Stewart, Department of 
Philosophy, University of Lancaster, D. Reidel Publishing Company, Royal 
Institute of Philosophy Conferences, Volume 1979. 
AV, Économie du développement, Traduction de la 4e. Édition américaine 
par Bruno Baron-Renault, Ouvertures économiques, Nouveaux Horizons, 
De Boeck Université, Paris, 2001. 



 842

AV, Problèmes économiques et sociaux contemporains, sous la direction de  
Philippe Darreau et Claude Pondaven, Édition Cujas, France, 1998. 
AV, Les états-nations face à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest – 
Le cas du Sénégal, Sous la direction d’Amadou Diop et Aminata Niang 
Diene, préface de Boubacar Barry et Pierre Sané, Karthala, Paris, 2007. 
AV, La compétitivité future des économies africaines, Futurs africains, 
Karthala, Sankoré, Allioune Sall (éd.), Actes du Forum de Dakar, Mars 
1999, Paris, 2000. 
AV, L’État de l’État-Providence dans l’EU en 1992 et dix ans plus tard 
avec dix nouveaux etats membres, in Revue Belga de Sécurité Sociale, n.º 
4, 4e. Trimestre, 2006 (sous la direction scientifique de Professeur Jozef 
Pacolet, Hoger Institut voor de Arbeid, Khatolieke Universiteit Leuven). 
AZUAR, Juan Antonio Martínez - Régimen fiscal de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, Prólogo de Francisco Poveda Blanco, Editoriales de 
Derecho Reunidas, Madrid, 1997. 
BALAMONDE, María Emilia Casas – Autonomía Colectiva y Seguridad 
Social, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 
1977. 
BALANDIER, Georges – Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, 
Dynamique des changements sociaux en Afrique Centrale, Press 
Universitaires de France, Paris, 1955. 
BALANDIER, Georges – Structures sociales traditionnelles et 
changements économiques, in Cahiers d’étude africaines, Vol. 1, n.º 1, 
Paris, 1960, pp 1-14. 
BALANDIER, Georges – Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, 
Dynamique sociale en Afrique Centrale, Press Universitaires de France, 
Paris, 1971. 
BALASSA, Bela – Teoria da integração económica (Título original: The 
theory of economic integration), Tradução de Maria Filipa Gonçalves, 
Maria Elisa Ferreira, Revisão de João da Silva Lopes, 3ª Edição, Colecção 
«Estudos de Economia Moderna», Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1982. 
BALASSA, Bela, Reforma da política económica nos países em 
desenvolvimento, (Título original: Policy reform in developing countries) 
Colecção «Estudos de Economia Moderna», Livraria Clássica Editora, 
Porto, 1982.  
BANTON, Michel – «L’Afrique au Sud du Sahara (à la exclusion de la 
Rhodésie du Sud et de l’Union sud-africaine)», in Revue Internationale des 
Sciences Sociales, Recherches récents en matière de relations raciales – II, 
Revue trimestrielle, UNESCO, Vol. XIII, n.º 2, 1961, pp 208-226.  
BAPTISTA, Filipe da Boa - “Constituição económica e delimitação de 
sectores”, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, n.º 2, Setembro 
1993, pp 31-42. 



 843

BARRE, Barre – Économie Politique 1, Thémis Sciences Économiques, 
Press Universitaires de France, Paris, 1955. 
BARRE, Raymond – Economie Politique 2, Thémis, 6e. Édition, Collection 
dirigée par Maurice Duverger, Sciences Économiques, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1970. 
BARRETO, António – “Cidadania e novos poderes numa sociedade 
global”, in Cidadania e novos poderes numa sociedade global, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Colecção Nova 
Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002. 
BARRIENTOS, Armando – “Social protection and poverty”, in Social 
policy and development, Paper n.º 42, United Nation Research Institute for 
Social Development, January 2010. 
BARROS, Henrique de – Os grandes sistemas de organização da economia 
agrícola, 2ª Edição, Colecção “Nova Universidade”, Sá da Costa Editora, 
Lisboa, 1982. 
BAROSO, J. Durão - «Contrato social », in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, n.º 1, Lisboa-S. Paulo, Janeiro de 1983, cols. 1266-
1269. 
BARRO, Robert J. – La macroéconomie, Traduction de Fabrice Mazerolle, 
sous la direction de Patrick Messerlin, Armand Colin Editeur, Paris, 1987. 
BASSONG, Mbog - Les fondements de l’état de droit en Afrique 
précoloniale, Études africaines, l’Harmattan, Paris, 2007. 
BÉBÉAR, Claude - «Protection sociale et charges sociales: pou en 
changement radical du système!», in Droit Social, n.ºs 9/10, Set-Out, 1995, 
pp 734-738. 
BEKOLO-EBE, Bruno – «Introduction », in Mondialisation, exclusion et 
développement africain : Stratégies des acteurs publics et privés, Sous 
direction de Bruno Bekolo-Ebe, Tourna Mama et Séraphin Magloire 
Fouda, Tome I, Collection Economies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, 
Africaine d’Edition, Paris, 2006.   
BELORGEY, Jean-Michel - “Logique de l’assurance, logique de la 
solidarité”, in Droit Social, n.º 9/10, Septembre-Octobre, 1995, pp 731-733. 
BELORGEY, Jean-Michel - “Quelle justice internationale pour les droits 
sociaux?”, in Droit Social, n.º 7/8, Juillet-Août, 2008, pp 774-777. 
BENIMELI SJ, José A. Ferrer - “Globalização, pobreza e exclusão social”, 
in Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 162, n.º 5/6, Maio-Junho, 2006, pp 
527-543. 
BENVENUTI, Paolo - “Orgazzazioni non governative”, in Enciclopédia 
del Diritto, XXXI, Ordine-Partie, Guiffrè Editore, Italia, 1981, pp 408-427. 
BENOT, Yves - Qué é o desenvolvimento?, Tradução de António Neves-
Pedro, Terceiro Mundo, Livraria Sá da Costa Editora, 1ª Edição, Lisboa, 
1980. 



 844

BESSA, Daniel - “As políticas macroeconómicas do post-25 de Abril. 
Ascenção e declínio do Estado Social Português”, in RCCS, n.ºs 15,16 e 
17, Maio, 1985, pp 325-350. 
BEETSMA Roel and EIJFFINGER, Sylvester - ”The restructuring of 
financial supervision in the EU”, in EUROPEAN VIEW, The future of 
market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European Studies, 
June 2009, pp 3-12. 
BIENEN, Henry - “Comentário a “Sistemas económicos e políticos de 
desenvolvimento na África ao Sul do Saara”, do Professor M. Diouf”, in 
Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, 
pp 159-162. 
BIGOTTE, J. Quelhas – “Questão social” in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial Verbo, Lisboa/S. Paulo, 1987, 
cols. 5-11. 
BIOUELE, Roger Nanga – Cours de réassurance, CICA-RE, Lomé, s/data. 
BIRCHARD, Michel - “The social market economy as a bridge in times of 
crisis: ‘Human dignity shall be inviolable”, in EUROPEAN VIEW, The 
future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European 
Studies, June 2009, pp 13-20. 
BOKERN, Frederich - “Interreligious peacebuilding: a new engagement of 
religious actors in European politics?”, in European View, The future of 
market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European Studies, 
June 2009, pp 107-115.  
BONAGLIA, Frederico e GOLDSTEIN, Andrea – Globalização e 
Desenvolvimento, Editorial Presença, Tradução de Maria das Mercês 
Peixoto, Lisboa, 2006. 
BRAZ TEIXEIRA, António – “Natureza jurídica das contribuições para a 
previdência”, in Estudos Comemorativos do XX Aniversário Centro de 
Estudos Fiscais, Vol. I, Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, 
Lisboa, 1983, pp 47-61. 
BRAZ TEIXEIRA, António – Sentido e valor do direito, Introdução à 
Filosofia Jurídica, Imprensa Nacional, Estudos Gerais, Série Universitária, 
Maia, 1990.  
BRISSEAU, Claire - “La religion du salarié”, in Droit Social n.º 9/10, 
Septembre-Octobre, 2008, pp 969-980. 
BUCHANAN, James M. e FLOWERS, Marilyn R – Introducción a la 
Ciencia de la Hacienda Publica, Editorial de Derecho Financiero, 
Editoriales de Derecho Reunidas, Quinta Edición, 1980. 
BUCHANAN, James M. – Political economy in the 1980’s”, Wheat-Sheaf 
Books, Ltd., Brighton, 1986 (http://www.ecolib.org). 
BUCHANAN, James M. – The limits of the liberty: between anarchy and 
leviathan, Fund Inc., 2000 (http://www.ecolib.org). 



 845

BUFILL, Carlos Marti – El seguro social en hispanoamerica, Seminario de 
problemas hispanoamericanos, Madrid, MCMXLIX, pp 25-50;  
CABRAL DE MONCADA, Luís – Universalismo e individualismo na 
concepção de S. Tomás de Aquino, Arménio Amado, Editor, Coimbra, 
1943. 
CABRAL DE MONACADA, Luís S. – Directo Económico, 4ª Edição, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2003. 
CABRAL, Nazaré da Costa – “O princípio da desregulação e o sector 
bancário”, in Revista da faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Vol. XXXVIII, n.º 2, Coimbra Editora, 1997, pp 411-484. 
CABRAL, Nazaré da Costa – O financiamento da segurança social e as 
suas implicações redistributivas (Enquadramento e Regime Jurídico), 
Associação Portuguesa da Segurança Social, Lisboa, 2001. 
CABRAL, Nazaré da Costa – A nova lei de bases do sistema de 
solidariedade e Segurança Social (Enquadramento e inovações a nível do 
financiamento), in Separata de Estudos em Homenagem a Cunha 
Rodrigues, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp 71-109. 
CABRAL, Nazaré da Costa – A redistribuição económica – Breve estudo 
sobre o seu significado à luz das principais teorias económicas, Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2002. 
CABRAL, Nazaré da Costa – A reforma da Segurança Social em Portugal, 
in Separata de Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques 
dos Santos, Vol. II, Almedina, 2005, pp 603-627.    
CABRAL, Nazaré da Costa – O Orçamento da Segurança Social – 
Enquadramento da situação financeira do sistema de Segurança Social 
Português, Cadernos IDEFF, n.º 3, Instituto de Direito Económico, 
Financeiro e Fiscal, Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina, 2005. 
CABRAL, Manuel Villaverde – Cidadania política e equidade social em 
Portugal, Celta Editora, Oeiras, 1997 
CABRAL, Roque SJ - “A laicidade do Estado”, in Bortéria, Cristianismo e 
Cultura, Vol. 160, n.ºs 5/6, Maio-Junho de 2005, pp 423-434. 
CABRAL, Roque SJ A liberdade religiosa quarenta anos depois”, in 
Brotéria, Cristianismo e Cultura, Vol. 161, n.º 5, Novembro de 2005, pp 
341-351. 
CABRAL, Vasco – “Colonização e religião: da primeira evangelização à 
colonização dos povos da Guiné”, in Soronda, Revista de Estudos 
Guineenses, n.º 5, Jan., 1988, pp 39-50. 
CAETANO, Marcelo – Portugal e a internacionalização dos problemas 
africanos (Da liberdade dos mares às Nações Unidas), Edições Ática, 
Livraria Petrony, Lisboa, 1963. 
CAETANO, Marcelo – Estudos de Direito Administrativo, Colecção 
Jurídica Portuguesa, Edições Ática, Lisboa, 1974. 



 846

CALVEZ, SJ, Jean-Yves – Da populorum progressio à Deus caritas est 
nos 40 anos da encíclica de Paulo VI, Lisboa, Março de 2007. 
CAMPOS, António Correia de – Solidariedade sustentada, Reformar a 
Segurança Social, Trajectos Portugueses, Gradiva Publicações, Lda., 
Lisboa, 2000. 
CAMPOS, João Mota de – Direito Comunitário, I Vol., O Direito 
Institucional, 7ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1995. 
CAMPOS, João Mota de - Direito Comunitário, III Vol., O Ordenamento 
Económico da União – A União Económica e Monetária, 2ª Edição, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997. 
CARACUEL, Manuel Ramón Alarcón – “Los orígenes de la seguridad 
social en España”, in Seguridad Social – una perspectiva historia, 
Colección Seguridad Social, número 22, Subdirección General de 
Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001. 
CARRILLO, Elizabeth (Ir.) – “O Sul também existe”, in EVANGELIZAR 
HOJE, Publicação Trimestral, n.º 84, Julho/Setembro, 2008. 
CARVALHAIS, Isabel Estrada – Os desafios da cidadania pós-nacional, 
Edições Afrontamento, Centro de Estudos Sociais, Colecção Saber 
Imaginar o Social, n.º 20, Porto, 2004. 
CASAL, Adolfo Yañez “Políticas agrícolas e processos de 
desenvolvimento rural na África ao Sul do Saara”, in Revista Internacional 
de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 163-178. 
CASANOVA, Pablo Gonzalez - «Colonialisme global et démocratie», in 
État et Politique dans le tiers-monde, Sous la direction de Pablo Gonzalez 
Casanova, Préface de Samir Amin et Pablo Gonzalez Casanova, Forum du 
tiers-Monde, Editions L’Harmattan, Paris, 1994, pp 11-79. 
CASSEN, Bernard – “Somos todos formandos”, in Uma economia ao 
serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Perreira, Fim de 
Século, 2002, pp 9-14.  
CASTELLS, Angels Martínez I –“Direitos sociais na União Europeia e 
outras questões de género”, in Boletim de Ciências Económicas, Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. XLVII, 2004, Coimbra, pp 
295-311.  
CAUPERS, João – Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a 
Constituição, (Dissertação de Post-Graduação em Ciências Jurídico-
Políticas, discutida em 16 de Novembro de 1984, Lisboa, 1985), Livraria 
Almedina, Coimbra, 
CEREXHE, Etienne - “Réflexion sur des problèmes d’actualité 
européenne”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra Editora, 1997, pp 79-85. 
CÉSAIRE, Aimé - Discurso sobre o colonialismo, Prefácio de Mário de 
Andrade, Cadernos Livres, n.º 15, Sá da Costa, 1ª Edição, 1978, (Tradução 
da versão francesa de Discours sur le colonialisme, de Noémia de Sousa). 



 847

CINELLI, Maurizio - “Sicurezza sociale”, in Enciclopedia del Dirito, XLII, 
Giuffrè Editore, Italia, 1990. 
CISSÉ, Aly – Diagnóstico sobre as mutualidades sociais nos países da 
UEMOA, Atelier sobre a elaboração de um quadro legal para as 
mutualidades sociais na Guiné-Bissau, organizado pelo BIT-STEP em 
parceria com o Ministério da Solidariedade Social, Família e Luta Contra 
Pobreza, Bissau, 8-9 de Novembro de 2006 (Inédito) 
CÓ, Joãozinho Vieira – Acção das organizações internacionais para a 
África, em particular para as ex-colónias portuguesas em África, OIA, 
Roma, 1996. 
COMPARATO, Fábio Konder – Prefácio à obra de FRIEDRICH 
MÜLLER, Quem é povo? – A questão fundamental da democracia, com 
uma introdução de Ralph Cristensen, Edição original em Português, 
Tradução de Peter Neumann, Revisão de Paulo Bonavides, 3ª Edição, Max 
Limonad, S. Paulo, 2003. 
COMTE, Auguste – Philosophie des sciences, Présentation, choix de textes 
et notes par Juiliette Grange, Collection Tel, Éditions Gallimard, France, 
1996. 
CONARD, Joseph W. -  “The causes and consequences of inflation”, in 
Inflation, Growth, and Employment, A series of research studies prepared 
for Commission  n Money and Credit, Prentice- Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, N. J,, 1964. 
CORDEIRO, António Menezes – Manual de Direito do Trabalho, 
Reimpressão, Livraria Almedina, Coimbra, 1994.  
CORDEIRO, António Menezes – Manual de Direito Comercial, 2ª Edição, 
Almedina, 2007. 
CORM, Georges – A nova desordem económica mundial na ordem dos 
fracassos do desenvolvimento, (Título original: Le nouveau désordre 
économique mondial), Tradução de António Monteiro Neves, Instituto 
PIAGET, Lisboa, 1993. 
CORREIA, António Damasceno – A concertação social em Portugal, 
Direito e Ciência Jurídica, Vega Universidade, Lisboa, 2003.  
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves – “Direitos Humanos e direitos 
sociais: interpretação evolutiva e Segurança Social”, in RDDTSS, 
Faculdade de Direito da USP, Vol. 1, n.º 1, Jan.-Jun., São Paulo, 2006, pp 
117-135.  
COUTROT, Thomas e HUSSON, Michel – “O mercado de trabalho – A 
propósito do desemprego de massa e do pleno emprego” in Uma economia 
ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas Perreira, Fim 
de Século, 2002, pp 83-107. 
COVAS, António - Política agrícola e Desenvolvimento rural – Temas e 
Problemas, Edições Colibri, Lda., Lisboa, 2004. 



 848

CUNHA, J. M. da Silva – O sistema português de política colonial 
(Subsídio para o seu estudo), Coimbra Editora, Limitada, 1953. 
CUNHA, Jorge Teixeira da - “Política e ética, que relação: uma perspectiva 
teológica”, in Revista Jurídica da Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002, pp 45-54. 
DARWIN, Charles Robert – A Origens das Espécies Por Meio de Selecção 
Natural ou a Preservação das Variedades Favorecidas na Luta pela Vida, 
Prefácio de Michael Ruse, Tradução de Vítor Guerreiro, Guimarães 
Editores, Lisboa, 2009. 
DAVIES, Gavyn and PIACHAUD, David - “Social policy and the 
economy”, in The future of the welfare state: remaking social policy, 
Edited HOWARD GLENNERSTER, Heinemann, London, 1983. 
DAUL, Joseph - “Solving the economic crisis: the role of the EU”, in 
European View, The future of market economy, Vol. 8, number 1, 
Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 21-27. 
D’OLIVEIRA MARTINS, Guilherme - “Uma reflexão em progresso”, uma 
espécie de prefácio a obre de António Rebelo de Sousa, De um novo 
conceito de desenvolvimento no quadro da economia internacional, 
Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP, Lisboa, 2008. 
D’OLIVEIRA MARTINS, Guilherme, D’OLIVEIRA MARTINS, 
Guilherme Waldemar e D’OLIVEIRA MARTINS, Maria – A Lei de 
Enquadramento Orçamental, Anotada e Comentada, Almedina, Coimbra, 
2007. 
DE JONG, Joop T. V. M. – “O irã, o fulano e a doença”, in SORONDA – 
Revista de Estudos Guineenses, n.º 5, Janeiro, 1988, pp 3-28. 
DE KLERK, Frederik - “Prioridades globais após 11 de Setembro”, in 
Cidadania e novos poderes numa sociedade global, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 
66, Lisboa, 2002. 
DELFAUD, Pierre – KEYNES e o keynesianismo, 2ª Edição revista e 
actualizada, Publicações Europa-América, Colecção Saber, Mem Martins, 
1988. 
DEHEM, Roger – Historie de la pensée économique – des mercantilistes à 
Keynes – Économie “module”, Les Presses de l’Université Laval, Dunod, 
Québec, 1984, 
DELEECK, Hermann e CHATILON, Béa - “Le minimum garanti”, in 
Droit Social, n.º 6, Paris, 1986, pp 479-487. 
DELOROZOY, Robert - “Le travail clandestin”, in Droit Social, n. º 7-8, 
Juillet-Août, 1981. 
DENIS, Henri – Histoire de la pensée économique, Thémis, Sciences 
Économiques, Press Universitaires de France, Paris, 1966.  
DENIS, Pierre – Droit de la Sécurité Social, Bruxelles, 1970.  



 849

DENIZET, Jean – La grande inflation, Salaire, Intérêt et Change, 
l’Économiste,  PUF, 1977.  
DIALLO, Hawa - “Conflit de valeurs: prostitution et pays musulmans”, in 
Femmes et africaines – un double combat, in Environnement Africain, nrs. 
39-40, Vol X, 3-4, Enda, Dakar, 1997, pp 89-104. 
DIAW, Adama - “Avantages et inconvénients de l’intégration de la 
Guinée-Bissau à l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine”, in 
Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, n.º 5, Março de 1998, pp 53-65. 
DINIZ, Francisco – Crescimento e desenvolvimento económico, Modelos e 
agentes do processo, Edições Sílabo, 1ª Edição, Lisboa, 2006. 
DIOUF, Makhtar – “Sistemas económicos e políticos de desenvolvimento 
na África ao Sul do Saara”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, 
n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 141-158.  
DIOUF, Makhtar - L’Afrique dans la mondialisation, Préface de Samir 
Amin, Forum du Tiers-Monde, L’Harmattan, 2002. 
DIOUF, Makhtar - Islam et développement, Économie politique de la 
Charî’a, Le Coran et la Sunna, Max et les autres, Presses Universitaires de 
Dakar, Dakar, 2008. 
DOLE, Georges – Les professions ecclésiastiques, Fiction juridique et 
réalité sociologique, Préface du Doyen Jean Carbonnier, Bibliothèque 
d’Ouvrages de Droit Social, PUF, Paris, 1987. 
DOMINGUES, Maria Manuela Abreu Borges – Estratégias femininas entre 
as bideiras de Bissau, Dissertação de Doutoramento em antropologia 
cultural e social, apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Universidade 
Nova de isboa, F. C. S. H., 2000. 
DOMINGUES, Maria Manuela Abreu Borges  – Negociando 
sociabilidades em meio urbano: o associativismo feminino em Bissau 
(Guiné-Bissau, África Ocidental), Comunicação apresentada ao VIII 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 16, 17 e 18 
de Setembro de 2004. 
DOUBLET, JACQUES - Sécurité Sociale, Collecton dirigée par Maurice 
Duverger, Thémis Droit, Press Universitaires de France, Paris, 1967. 
DOURADO, Ana Paula – A tributação dos rendimentos de capitais: A 
harmonização na Comunidade Europeia, Cadernos de Ciência e Técnica 
Fiscal, CCTF, n.º 175, Centro de Estudos Fiscais, Lisboa, 1996. 
DUMONT, Jean-Pierre – Les systèmes de protection social en Europe, 4e. 
édition, Espace Social Européen, Economia, Mutualité Francillenne, Paris, 
1998. 
DUPEYROUX, Jean-Jacques - «Quelques réflexions sur le droit à la 
Sécurité Sociale», Droit Social, n. º 5, Mai de 1960. 
DUPEYROUX, Jean-Jacques – Sécurité Sociale, Cours Élémentaire – Droi 
– Économie, 4e. édition, par René Appel, Éditions Sirey, Paris, 1983.    



 850

DUPEYROUX, Jean-Jacques - Droit de la Sécurité Sociale, 13.e édition, 
par Rolande Ruellan, Dalloz, 1998. 
DUPEYROUX, Jean-Jacques - «1945-1995 : quelle solidarité ?», in Droit 
Social, n.ºs 9/10, Set-Out, 1995, pp 713-717. 
DUPEYROUX, Jean-Jacques et PRÉTOT, Xavier - “Le droit de l’étranger 
à la protection sociale”, in Droit Social, n.º 1, Janvier, 1994, pp 69-76. 
DURKHEIM Émile – De la division du travail social, Deuxième Édition, 
Augmentée dúne Préface sur Les groupements professionnels, Félix Alcan, 
Éditeur, Ancienne Librairie Germer Bailière et Cie., Paris, 1902. 
DWORKIN, Ronald – What is equality?, Part I – Equality of Welfare, Part 
II – Equality of Resources, in Princeton University Press, Philosophy & 
Public Affairs, 10, n.ºs 3 e 4, 1981.  
DWORKIN, Ronald, A virtude soberana – A teoria e a prática de 
igualdade, Tradução de Jussara Simões, Revisão técnica e da tradução de 
Cícero Araújo e Luiz Moreira, Colecção Justiça e Direito, Martins Fontes, 
São Paulo, 2005. 
ESTASÉN, Pedro – Los seguros. Ensayo jurídico, F. Granada y C.ª, 
Editores, Barcelona, 1906. 
ESTEVÃO, João - “Desenvolvimento endógeno e integração económica 
regional em África – algumas considerações sobre a estratégia cabo-
verdiana de desenvolvimento”, in Revista Internacional de Estudos 
Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 179-187. 
ESTEVES, Maria Luísa - IV Centenário da fundação da cidade de Cacheu 
1588-1988, Cacheu, cidade antiga, A questão do Casamansa e a 
delimitação de fronteiras da Guiné, Centro de Estudos de História e 
Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Cientifica Tropical e Instituto 
nacional de Estudos e Pesquisa, Lisboa 1988 
EUZÉBY, Alain – “Charges sociales et coût de la main-d’oeuvre dans les 
pays de la Communauté Economique Européenne”, in Revue Belge de la 
Sécurité Sociale, Annee XXVII, n.º 3, Mars 1985, pp 153-161. 
EUZEBY, Chantal - «Le revenu minimum garanti: une formule en 
gestation», in Droit Social, Paris, 1988, n. º 3, pp 262-271. 
ÉVORA, Iolanda - “O lugar da exclusão social”, in Direito e Cidadania, 
Ano VII, n.º 22, 2005, pp 179-191. 
FABRI, Andréa Queiroz – “Política económica de desenvolvimento”, in 
Revista de Direito Público a Economia, Ano 4, n.º 16, Out./Dez., Belo 
Horizonte, 2006, pp 9-26. 
FANELLI, Giuseppe - Assicurazione privata contro gli infortuni”, in 
ENCICLOPEDIA DEL DIRITO, III, Giuffrè Editore, Italia, 1958.  
FARIAS, José Fernando de Castro – A origem do Direito de Solidariedade, 
Livraria Editora Renovar Ltda, rio de Janeiro, 1998.  
FARJAT Gérard – Droit Économique, Thémis Droit, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1971. 



 851

FÉLIX, António Baigão – “Segurança Social”, in Polis, Enciclopédia 
Verbo da Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa, Junho 1986, cols. 655-662.  
FELTENSTEIN, Andrew and SARANGI, Sudipta – “Macroeconomic 
stabilization and economic growth: the case of Uganda”, in Africain 
Development Review, African Development Bank, Blackwell Publishing, 
Vol. 17, n.º 1, Oxford, April 2005, pp 1-22. 
FERRARI, César – “Poupança, investimento e intermediação financeira na 
Guiné-Bissau”, in BFDB, n.º 5, Março de 1998, pp 247-266. 
FERRARI, César – O novo Código de investimento da Guiné-Bissau, 
implicações económicas, USAID.TIPS, Bissau, Abril de 1997.    
FERNANDES, António Monteiro – Direito do Trabalho, 13ª Edição, 
Almedina, 2006. 
FERREIRA, Eduardo de Sousa – Portugal e o neocolonialismo, Cadernos 
Livres, n.º 5, Livraria Sá da Costa Editora, 1ª Edição, Lisboa, 1975. 
FERREIRA, Eduardo de Sousa – Integração Económica, Teoria – CEE – A 
adesão de Portugal, Chaves Economia, Edições 70, 1983. 
FERREIRA, Manuel Cavaleiro – “Direitos Humanos e Estado de Direito”, 
in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. 
XXXVIII, n.º 1, Coimbra Editora, 1997, pp 87-99. 
FIGUEIREDO, António Manuel e COSTA, Carlos S. – Do 
subdesenvolvimento: vulgatas, rupturas e reconsiderações em torno de um 
conceito, Roteiro crítico e antologia, Vol. II: Rupturas, Biblioteca das 
Ciências do Homem, Edições Afrontamento, Porto, 1986. 
FITOUSSI, Jean-Paul – A democracia e o mercado, Tradução Paulo 
Pedroso, Lisboa, Terramar, Março 2005. 
FITOUSSI, Jean-Paul – A regra e a escolha – Considerações em terno da 
soberania Económica na Europa, Tradução de Maria Filomena Duarte, 
Repensar, Lisboa, Terramar, 2003. 
FITOUSSI, Jean-Paul – O debate-tabu – Moeda, Europa, Pobreza (Título 
original: Le débat interdit), Tradução de Rui Pacheco, Madalena Bacelar, 
Manuela Torres, Revisão científica de Joaquim Feio, Prefácio de Augusto 
Mateus, Terramar, Lisboa, 1997. 
FOKA-KAVALIERAKI, Yulie and HATZIS, Aristides N. - “The 
foundations of a market economy: contract, consent, coercion”, in 
EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, number 1, 
Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 29-37. 
FOKAM, Paul K. – Misère galopante du Sud, complicité du Nord, Jeux-
Enjeux- Solutions, Maisonneuve & Larose, Paris, 2005. 
FOLQUE, André – “Estado de direito e ordens religiosas”, in Brotéria, 
Cristianismo e Cultura, Vol. 162, n.ºs 1/2,  Janeiro-Fevereiro de 2006. pp 
165-184.  
FONTAGNÉ, Lionel, LABORDE, David & MITARITONNA, Cristina – 
«Accords de partenariat économique: L’impact de la libéralisation 



 852

commerciale», in LA LETTRE DU CEPII, Centre d’Études et Informations 
internationales, n.º 276, Mars 2008. 
FORTUNA, Carlos – “Descolonização, o fim de um ciclo: Portugal, a 
África e a economia capitalista mundial”, in Revista Crítica de Ciências 
Sociais, Colóquio PORTUGAL 1974-1984, Dez anos de transformação 
social, n.ºs 15,16 e 17, Maio, 1985, pp 469-499. 
FOUDA OWOUNDI, Jean-Pierre – “Tarification bancaire et transition au 
régime de concurrence : Une application à la zone Franc”, in 
Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs 
publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama, 
Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, 
Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, pp 
229-266. 
FOUNOU-TCHUIGOUA, Bernard - “L’Afrique noire dans le système 
économique et politique mondial”, in État et Politique dans le tiers-monde, 
Sous la direction de Pablo Gonzalez Casanova, Forum du Tiers-Monde, 
L’Harmattan, Paris, 1994, pp 175-224. 
FRAGA, Carlos Alberto Conde da Silva – Subsídios para a independência 
dos juízes – O caso português, Edições Cosmos, Lisboa, 2000.  
FRANELLI, Giuseppe - “Assicurazione privata contro gli infortuni”, in 
Enciclopedia del Dirito, III, Giuffrè Editore, Itália, 1958. 
FRANÇOIS, NDENGWE – «Nouvelle Préface » à l’œuvre de Nicolas 
Agbohou, Le Franc CFA et l’euro contre l’Afrique, Editions Solidarité 
Mondiale, Paris, 1999.    
FREIRE, Ana Paula dos Reis Vaz – Eficiência económica e restrições 
verticais. Os argumentos e eficiência e as normas de defesa da 
concorrência, Tese de Doutoramento em Direito, Ciência Jurídico-
económicas, AAFDL, 2008 
FREITAS DO AMARAL, Diogo – Curso de Direito Administrativo, Vol. 
I, Livraria Almedina, Coimbra, 1991. 
FREITAS DO AMARAL, Diogo – “A promoção da democracia pelas 
forças armadas”, in estudos em homenagem ao Professor Doutor Joaquim 
Moreira da Silva Cunha, Edição da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, Coimbra editora, 2005.  
FREITAS, M. Costa – “Transcendência”, in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial Verbo, Lisboa/S.Paulo, 1987, cols. 
1251-1256. 
FRIEDMAN, Milton – Capitalism and Freedom, The University of 
Chicago, Press, 1962.   
FRIEDMAN, Milton e FRIEDMAN, Rose – Liberdade para escolher, 
Publicações Europa-América, Estudos e Documentos, n.º 183, Mem 
Martins, 1980. 



 853

FREUDENTHAL, Aida – “Um partido colonial, Partido reformista de 
Angola” – 1910-1912, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 8 
e 9, Jan-Dez, 1988, pp 13-57. 
FURCTGOTT-ROTH, Diana - “The future global role and development of 
the US economy”, in European View, The future of market economy, Vol. 
8, number 1, Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 39-46.  
GALBRAITH, John Kenneth - Economia e bem público, Publicações Dom 
Quixote, Lisboa, 1976.  
GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias – “Liberdade de consciência 
e liberdade religiosa”, in Separa ao Direito e Justiça, Vol. XI, Tomo 2, 
1997, pp 73-81. 
GARRIGOU-LAGRANGE, O. P., P. REG. - La synthèse thomiste, 
troisième Série, Bibliothèque Française de Philosophie, Desclée de 
Brouwer et Cie., Éditeurs, Paris, MCMXLVII.  
GAUDU, François – «Droit du travail et religion», in Droit Social n.º 9/10, 
Septembre-Octobre, 2008, pp 959-968. 
GERRY, Chris – Prefácio à obra de FRANCISCO DINIZ, Crescimento e 
desenvolvimento económico, Modelos e agentes do processo, Edições 
Sílabo, 1ª Edição, Lisboa, 2006. 
GIDDENS, Anthony – As consequências da modernidade (Título original: 
The consequences of modernity), Tradução de Fernando Luís Machado e 
Maria Manuela Rocha, 4ª Edição, 1ª Reimpressão, Celta Editora, Oeiras, 
2000.   
GIDDENS, Anthony – Sociologia, 4ª Edição revista e actualizada, 
Tradução de Alexandra Figueiredo, Ana Patrícia Duarte Baltazar, Catarina 
Lorga da Silva, Patrícia Matos e Vasco Gil, Coordenação de José Manuel 
Sobral, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004.  
GILLET, M. S. – L’Église et la famille, Population, Dépopulation, 
Repopulation, Troisième Édition, Desclée, de Brouwer et Cie. Paris, 1917. 
GILLET O. P., ST. M. - Thomas d’Aquino, Les Constructeurs, Duond 
Éditeur, Paris, 1949.  
GIRAUD, Pierre-Noel – A desigualdade do mundo – A economia do 
mundo contemporâneo, Tradução, Actualidades, Terramar, Editores, 
Distribuidores e Livreiros, Lda., Lisboa, 1998. 
GOMES CANOTILHO – Direito Constitucional, 6ª Edição, Almedina, 
Coimbra, 1992. 
GOMES CANOTILHO, JJ – Direito Constitucional e teoria da 
Constitucional, Lisboa, Almedina, 1999.  
GOMES CANOTILHO, JJ e MOREIRA, Vital – Constituição da 
República Portuguesa, Anotada, Artigos 1.º a 107.º, Vol. I, 4ª Edição 
Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007. 



 854

GONÇALVES, José – “Contra-desenvolvimento à nova transição”, in 
Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, 
pp 189-200. 
GONÇALVES, Paulo Frederico Ferreira – “O Governo geral de Fortunato 
José Barreiros e a Guiné Portuguesa", in AFRICANA, n.º 22, Centro de 
Estudos Africanos e Asiáticos, Universidade Portucalense, Porto, Março de 
2000, pp 80-82.  
GOUVEIA, Teresa Patrício – “Globalização como fenómeno de 
homogeneização cultural”, in Globalização e Democracia, Os desafios do 
século XX, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19 a 24 de 
Novembro de 2001, organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de 
História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, sob a 
coordenação científica do Professor Doutor J. M. Brandão de Brito, 
Edições Colibri, Lisboa, 2003, pp 13-21.    
GUÉRIN, Jean-Louis et LABRÈCHE-RÉVIL, Amina – « Intégration 
commerciale, intégration monétaire», in LA LETTRE DU CEPII (Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales), coordenado por 
uma equipa dirigida por Michel Aglietta et Jean Cháteau (CEPII), Jacky 
Fayole, Jacques Le Cacheux et Vincent Touze (OFCE) et Michel Juillard 
(CEPREMAP), n.º 294, Septembre 2001.  
HABERMAS, Jürgen – La technique et la science comme idéologie, La fin 
de la métaphysique, Préface et traduction de l’allemand par Jean-René 
Ladmiral, Denoël/Gonthier, Bibliothèque Médiations, 1968. 
HABERMAS, Jürgen – “A nova opacidade: a crise do Estado-Providência 
e o esgotamento das energias utópicas”, in Revista de Comunicação e 
Linguagens, n.º 2, 1985, pp 115-128. 
HABERMAS, Jürgen – “Lutas pelo reconhecimento no Estado 
democrático constitucional”, in Multiculturalismo (Título original: 
Multiculturalism), tradução de Marta Machado, Instituto PIAGET, 
Epistemologia e Sociedade, Lisboa, 1998, pp 125-164. 
HABERMAS, Jürgen – Raison et légitimité – Problèmes de légitimation 
dans le capitalisme avancé, Critique de la politique, Collection dirigée par 
Miguel Abensour, Traduit de l’allemand par Jean Lacoste, Paris, 1978. 
HABERMAS, Jürgen – Between naturalism and religion, Philosophical 
essays, Translated by Ciaran Cronin, Polity Press, USA, 2008.  
HAMMOND, Allen – Quel monde pour demain?, Scénários pour le XXIe. 
Siècle, Nouveau Horizons, (Tradução de Monique Berry, do original em 
inglês Which world ? Secenarios of the fwenty-first century), World 
Resources Institute, 1998.  
HARE, R. M. – O pensamento de Platão, Tradução de Carlos Diniz, 
Universidade Hoje, Editorial Presença, Lisboa, 1998. 



 855

HAYEK, F. A . – Law, Legislation and Liberty, A new statement of the 
liberal principles of justice and political economy, Vol. I, Rules and order, 
Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 1973. 
HAYEK, F. A. – Law, Legislation and liberty, A new statement of the 
liberal principles of justice and political economy, Vol. II, The mirage of 
social justice, Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 1976. 
HAYEK, F. A. – Law, Legislation and liberty, A new statement of the 
liberal principles of justice and political economy, Vol. III, The political 
order of a free people, Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 1979. 
HILLS, John – “Inclusion or exclusion? The role of housing subsidies and 
benefits”, in The London School of Economics and Political Science, LSE, 
Research Online, Urban Studies, nr. 38, 2001, pp 1887-1902. 
HILLS, John - Inequality and the State, Oxford University Press, New 
York, 2004. 
HOBBES, Thomas – Le citoyen ou les fondements de la politique, 
Traduction de Samuel Sorbière, présentation par Simone Goyard-Fabre, GF 
Fllammarion, Paris, 1982. 
HOBBES, Thomas – Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado 
Eclesiástico e Civil, Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz 
Nizza da Silva, Prefácio e revisão geral de João Paulo Monteiro, 2ª Edição, 
Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Estudos Gerais, Série 
Universitária, Clássico de Filosofia, 1995. 
HOLMES, Stephen and SUNSTEIN, Cass R. – The cost of rights, Why 
liberty depends on taxes, First Edition, New York, 1999.  
HUME, David – Of Money and Of interest, Edinburg, 1752.   
HUSSON, Michel – Miséria do capital – Uma crítica do neoliberalismo 
(Título original: Misère du capital – Une critique du Néolibéralisme, Paris, 
1996), Tradução de Ana Barradas, Terramar, 1ª Edição portuguesa, Lisboa, 
Maio de 1999. 
JIMÉNEZ, José Escobar - Trabajadores Agrícolas y Seguridad Social 
Agraria, Intervenciones. Ibidem Ediciones, Primera Edición, Madrid, 1996. 
KHALFA, Pierre – “O futuro das reformas – À propósito da repartição do 
rendimento”, in Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução 
de Miguel Serpas Perreira, Fim de Século, 2002, pp 109-122. 
KATAINEN, Jyrki – “Bringing economic growth back to the European 
Union”, in EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, 
number 1, Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 47-52.  
KELSEN, Hans – Qué es justicia?, Demos Derecho, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1982. 
KELSEN, Hans – A justiça e o direito natural, Tradução e Prefácio de João 
Baptista Machado, Almedina, 2001. 
pp 225-230. 



 856

KELSEN, Hans - Teoria pura do Direito, 2ª Edição, (1960), Tradução de 
João Baptista Machado, 7ª Edição da tradução portuguesa, Almedina, 2008. 
KEYNES, John Maynard - A treatise on Money, Vol I, The pure theory of 
Money, Macmillan and Co., Limited, London, 1933,  
KEYNES, John Maynard - A treatise on Money, Vol II, The applied theory 
of Money, Macmillan and Co., Limited, London, 1934. 
KHAN ANINPAH, Sunday - “Macroeconomic factors and private 
investment in Cameroon”, in Mondialisation, exclusion et développement 
africain: Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno 
Bekolo-Ebe, Touna Mama, Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection 
Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine 
d’Edition, France, 2006, pp 9-27. 
KI-ZERBO, Joseph – À quand L’Afrique?, Entretien avec René 
Hollenstein, Éditions d’en bas, l’Aube, Eburnée, Ganndal, Jamana, Press 
Universitaires d’Afrique, Ruisseaux d’Afrique & Sankofa et Gurli, 2003. 
KOJA, F. – “Existait-il une crise du parlementarisme”, in Bolteim da 
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Vol. LIX, Coimbra, 1983, 
pp 49-64 
KOMON, Jean-Paul – “Aide, État moderne et développement en Afrique”, 
in  Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des 
acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna 
Mama, Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies 
d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 
2006, pp 327-343. 
KOSTA, Emílio Kaftt – “O poder autóctone na arquitectura do Estado – 
Bicameralismo?”, in BFDB, n.º 8, 2004, pp 63-79. 
KOSTA, Emílio Kafft - Estado de Direito – O Paradigma Zero: Entre 
lipoaspiração e dispensabilidade, Edições Almedina, SA, Coimbra, 2007. 
KOUDAWO, Fafali – “Sociedade civil e transição pluralista na Guiné-
Bissau, 1991-1996”, in Pluralismo político na Guiné-Bissau, Uma transição 
em curso, Coordenação de Fafali Koudawo e Peter Karibe Mendy, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, Bissau, Outubro 1996, pp 69 e ss.  
KOUDAWO, Fafali - “Governação, guerra e paz: O caso da Guiné-Bissau 
e o exemplo de Cabo-Verde”, in Revista Direito e Cidadania, Ano IV, n.ºs 
12/13, Mar.-Dez, 2001, pp 263-276. 
KRUGMAN, Paul – O regresso da economia da depressão e a crise actual, 
(Título original The return of depression economic and the crisis of 2008), 
Tradução de Alice Rocha, Saul Barata e Alberto Gomes, Editora Presença, 
Lisboa, 2009. 
LAHOZ, José Francisco Blasco, GANDÍA, Juan López e CARRASCO, 
Maria Ángeles Momparler – Curso de la Seguridad Social, 10ª Edición, 
Tirant lo blanch, Valencia, 2003. 



 857

LARANJEIRA, Carla Maria – “Enquadramento económico e social da 
África Sub-saariana numa economia mundial?”, in AFRICANA n.º 22, 
Março 2000, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade 
Portucalense, Porto, Março de 2000, pp112-126. 
LAUK, Kurt Joachim – “The European social model: in urgent need of 
redefinition”, in European View, The future of market economy, Vol. 8, 
number 1, Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 53-63.  
LEAL, António da Silva – “O direito à segurança social”, in Estudos sobre 
a Constituição, 2.º Vol. Livraria Petrony, Lisboa, 1978, pp 335-372. 
LEAL, António da Silva – “As políticas sociais no Portugal da hoje”, in Análise Social, 
Revista do Instituto de Ciências Sociais, Terceira Série, Vol. XXI, n.ºs 87-88-89, 
Lisboa, 1985, pp 925-943. 
LEAL, António da Silva – “Que é um sistema de segurança social”, in 
Temas de Segurança Social, Vol. I, Julho de 1984, pp 5-7. 
LEAL, António da Silva – “A falta de teorização da segurança social”, in 
Temas de Segurança Social, Vol. I, Lisboa, Julho de 1984, pp 9-11.  
LEAL, António da Silva – “Os preconceitos contra a assistência”, in Temas 
de Segurança Social, Vol. 2, Edição da Federação Portuguesa dos Centros 
de Cultura e Desporto da saúde e Segurança Social,1985.  
LEAL, António da Silva – “Esta expressão “segurança social (I)””, in 
Temas de Segurança Social, Vol. II, Janeiro de 1985, pp 5-6. 
LEAL, António da Silva – “Esta expressão “segurança social (II)””, in 
Temas de Segurança Social, Vol. II, Janeiro de 1985, pp 7-8. 
LEANDRO, Maria Engrácia - “Famílias, pobreza e exclusão social”, in 
Brotéria, Vol. 164, n.º 2, Fevereiro de 2007, pp 155-170. 
LECAILLON, Jacques – Introduction général à obra PROBLÈMES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX CONTEMPORAINS, sous la direction 
de Phiippe Darreau et Claude Pondaven, Édition Cujas, Paris, 1998 
LEGRAND, Henri-José - “Accords collectifs de groupe et d’unité 
économique et social: une clarification inachevée”, in Droit Social, n.º 1, 
Janvier 2008, pp 60-65 
LYON-CAEN, Gérard et LYON-CAEN, Antoine – Droit Social 
International et Européen, 8ª Edition, Précis Dalloz, Paris, 1993. 
LOBO, António Leal da Costa - “Os Estados africanos e o sistema de 
partido único”, in Estudos Ultramarinos, Problemática social, Revista 
Trimestral, ISEU, n.º 2, 1961, pp 74-75. 
LӦCHEL, Hors – The MEU and the theory of optimal currency areas, 
Hochschule für Bankwirtschaft, n,º 10, Frankfurt/Main, 1998.  
LOCKE, John – Ensaio sobre o entendimento humano, Vols. I e II, 
Introdução, Notas e Coordenação da Tradução de Eduardo Abranches de 
Soveral, Revisão de Tradução de Gualter Cunha e Ana Luísa Amaral, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999. 



 858

LOPES, António Simões – Prefácio (2003) à obra de JOSEPH E. 
STIGLITZ, Globalização – A grande desilusão, Tradução de Maria 
Filomena Duarte, 3ª Edição, Revista, Terramar, Lisboa, 2004. 
LOPES, Carlos - “Diagnóstico e estratégia de valorização dos recursos 
humanos da Guiné-Bissau”, in RIEA, n.ºs 8 e 9, Jan.-Dez., 1988, pp 235-
246. 
LOPES, Carlos – “Etnia, Estado e Relações de poder na Guiné-Bissau”, 
Edições 70, Lisboa, s/d. 
LOPES PORTO, Manuel Carlos – Lições de teoria da integração e políticas 
comunitárias, 1.º Vol., O comércio e as restrições ao comércio, Livraria 
Almedina, Coimbra, 1991. 
LOUREIRO, João Carlos - “Adeus ao estado social? O insustentável peso 
de não-ter”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Vol. LXXXIII, Coimbra, 2007. 
LUCAS, Roberts E. Jr., - “On the mechanics of economic development”, in 
Journal of Monetary Economics, n.º 22, Elsevier Science Publishers, 
North-Holland, 1988, pp 3-42. 
LUCAS Roberts E. Jr., “Monetary neutrality”, in Prize Lecture, December 
7, 1995, pp 246-265. 
MAANEN, Bert Van _ «Economia», in O Programa de Ajustamento 
Estrutural na Guiné-Bissau, Análises de efeitos sócio-económicos, 
Coordenação de António Isaac Monteiro, Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa, INEP, Bissau, 1996, pp 27-41. 
MACHADO, António José Cardão – “A economia da pobreza e o 
desenvolvimento económico”, in Estudos Políticos e Sociais, Revista 
trimestral do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Vol. XXII, 
n.ºs 1-4, Lisboa, 2000, pp 147-195. 
MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes – O regime concordatário entre a 
«libertas ecclesiae» e a liberdade religiosa, Liberdade de religião ou 
liberdade da Igreja?, Argumentum 6, Coimbra Editora, 1993. 
MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes – Direito Internacional, Do 
paradigma clássico ao pós-11 de Setembro, Coimbra Editora, 2003. 
MACEDO, Jorge Braga de (Relator), “Políticas e processos de 
desenvolvimento e subdesenvolvimento”, Nota Prévia, in Revista 
Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 10 e 11, Jan.-Dez., 1989, pp 133-
140. 
MAIA, Fernando – O financiamento da Segurança Social em Portugal, 
Pistas para una nova lógica, Conferência no CRSS, Braga, Julho de 1988. 
MAILLET, Pierre – «L’euro, achèvement et point de départ», in O Euro e 
o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), 
Coordenação de PAULO DE PITTA E CUNHA e MANUEL PORTO, 
Almedina, Coimbra, 2002, pp 15-34. 



 859

MANKIW, N. Gregory – Principes de l’Économie (Título original 
Principles of Economics, Tradução de Éric Bertrand e Xavier Greffe), 
Nouveaux Horizons, Paris, 1998. 
MARIANI, Pierre - “Ways towards a more stable and credible financial 
sector”, in EUROPEAN VIEW, The future of market economy, Vol. 8, 
number 1, Springer, Centre for European Studies, June 2009, pp 65-72. 
MARINI, Emílio - “Desenvolvimento agrícola da Guiné Portuguesa”, in 
Boletim Geral do Ultramar, Ano XXXVI, n.ºs 422-423, Agosto-Setembro, 
1960, p 285-289. 
MARQUES, João Pedro - “Portugal e o abolicionismo”, in O império 
africano, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto 
de História Contemporânea da faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp 31-54.   
MARQUES, Maria Manuel Leitão e MOREIRA, Vital – A mão visível – 
Mercado e Regulação, Almedina, Coimbra, 2003.  
MARCHISTO, S. – apud JOÃOZINHO VIEIRA CÓ, Acção das 
organizações internacionais para a África, em particular paras as ex-
colónias portuguesas em África, OIA, Roma, 1996.  
MARITAIN, Jacques – Le Docteur Angélique, Nouvelle Série, 
Bibliothèque Française de Philosophie 6e Mille, Desclée de Brouwer et 
Cie., Éditeurs, Paris. 
MARTÍNEZ, Pedro Romano - “Conteúdo do contrato de seguro e 
interpretação das respectivas cláusulas”, in Separata da obra “II Congressos 
Nacional de Direitos de Seguros” , 2001.  
MARTÍNEZ, Pedro Romano – Direito dos Seguros, Apontamentos, 
Principia, Publicações Universitárias e Científicas, Lda., Estoril, Cascais, 
2006.  
MARTÍNEZ, Pedro Romano – “Direito dos seguros, Relatório”, in 
Suplemento ao BFDUL, Coimbra Editora, 2006. 
MARTINS, Fernando - “A questão colonial na política externa portuguesa: 
1926-1975”, in O Império africano – Séculos XIX e XX, Coordenação de 
Valentim Alexandre, Edições Colibri, Instituto de História Contemporânea 
da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, 2000.  
MARTINS, Guilherme d’Oliveira, “Uma reflexão em progresso”, 
Introdução à obra de ANTÓNIO REBELO DE SOUSA, De um novo 
conceito de desenvolvimento no quadro da economia internacional, 
Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP, Lisboa, 2008. 
MARX, Karl - Textes, Textes choisis annotés et préfacés par Jean Kanapa, 
1965.  
MASSIAH, Gustave – “Do ajustamento estrutural ao respeito dos direitos 
humanos – A propósito da dívida pública do terceiro mundo”, in Uma 



 860

economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de Miguel Serpas 
Perreira, Fim de Século, 2002, pp 123-147. 
MATHIJSEN, P.S.F.R. - Introdução ao Direito Comunitário (Título 
original: A guide to European Community Law), Coordenação de M. 
Carlos Lopes Porto, Tradução de José Manuel Caseiro Alves, Ricardo 
Veiga Ferrão e António Robalo Cordeiro, Editora Jurídica, Coimbra 
Editora, Limitada, 1991. 
MAYOR, Frederico - “Desenvolvimento endógeno e governação 
democrática”, in Globalização, Desenvolvimento e Equidade, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001, pp 89-97. 
MAXWELL, Kenneth – “As colónias portuguesas e a sua descolonização”, 
in RCCS, nºs 15, 16 e 17, Maio de 1985, pp 529-547. 
MAZEAUD, Antoine - “Accords collectifs et restructurations”, in Droit 
Social, n.º 1, Janvier 2008, pp 66-71. 
MBANGA NDOH, George - “Private investment and external debit in 
Cameroon”, in Mondialisation, exclusion et développement africain: 
Stratégies des acteurs publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-
Ebe, Touna Mama, Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection 
Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine 
d’Edition, France, 2006, pp 29-48. 
M’BOKOLO, Elikia – África Negra, História e Civilizações, Do século 
XIX aos nossos dias, Tomo II, 2ª Edição, (colaboração de Sophie Le 
Callennec e de Thierno Bah), Tradução de Manuel Resende, Revisão 
científica de Alfredo Margarido e Isabel Castro Henriques, Edições Colibri, 
Colecção Tempos e Espaços Africanos, Lisboa, 2007. 
MEDEIROS, Eduardo Raposo de – Economia Internacional, 5ª Edição, 
Revista e Actualizada, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
Lisboa, 1998. 
MEIRELES, R. de Castro - “Igreja e Estado”, in Polis, Enciclopédia Verbo 
do Estado e a Sociedade, Vol. 3, cols. 396-400; 
MELO, A. Moreira Barbosa de – Introdução às formas de concertação 
social, in BFD, Universidade de Coimbra, Coimbra, Vol. LIX, 1983, pp 65 
e ss.  
MENDES, Fernando Ribeiro – Conspiração grisalha, Segurança Social, 
Competitividade e gerações, Celta Editora, Oeiras, 2005. 
MENDES, José Luís Morais Ferreira – “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné”, in BCGP, Vol. XXV, n.º 97, Jan., 1970, 
pp 89-144. 
MENDES, José Luís Morais Ferreira – “Problemas e perspectivas do 
desenvolvimento rural da Guiné (Continuação)”, in BCGP, Vol. XXV, n.º 
100, Out., 1970, pp 605-652. 



 861

MENDES, José Luís Morais Ferreira – “Considerações sobre a 
problemática da planificação e do desenvolvimento agrícola na Guiné”, in 
BCGP, Vol. XXVI, n.º 101, Jan., 1971, pp 217-223. 
MENDES, Paulo de Sousa – “Instituições de justiça consuetudinárias”, 
BFDB, n.º 1, 1992. 
MENDONÇA, António - A crise económica e a sua forma contemporânea, 
Colecção Universitária, Editorial Caminho, Lisboa, 1990.   
MENDRAS, Henri – L’Europe des Européens – Sociologie de l’Europe 
occidentale, Collection Folio/Actuel, n.º 54, Édition Gallimard, 1997.  
MESQUITA, Amílcar - “Política e ética, que relação: Uma perspectiva 
histórica”,, pp 27-43; in Revista Jurídica da Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002, 
pp 27-43. 
MILL, John Stuart – Principles of political economy with some of their 
applications to social philosophy, Books I e II, 1848. 
MILL, John Stuart – L’Utilitarisme, Traduction de le Monnier, Ancienne 
Librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan Éditeur, 1889. 
MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa, Anotada, 
Tomo I, Coimbra Editora, 2005. 
MIRANDA, Jorge – “A Concordata e a ordem constitucional portuguesa”, 
in Direito e Justiça, Vol. V, 1991, pp 155-171. 
MIRANDA, Jorge – Manual de Direito Constitucional, Tomo I, 
Preliminares, O Estado e os Sistemas Constitucionais, 5ª Edição, Coimbra 
Editora, Limitada, 1996. 
MIRANDA, Jorge – Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
fundamentais, 2ª Edição, Revista e Actualizada, Coimbra Editora, 
Limitada, 1993. 
MISHRA, Ramesh O Estado-Providência na sociedade capitalista, Estudo 
comparativo das políticas públicas na Europa, América do Norte e 
Austrália, Tradução de Ana Barradas, Revisão Técnica de Juan 
Mozzicafreddo, Celta Editora, Oeiras, 1995. 
MONTEIRO, César – “As remessas de emigrantes como factor de 
reprodução da estrutura económica e social cabo-verdiana”, in Direito e 
Cidadania, Ano VI, n.ºs 20/21, Maio-Dez., 2004, pp 149-185.  
MONTEIRO, Fernando Amaro e ROCHA, Teresa Vázquez – A Guiné do 
século XVII ao século XIX, O testemunho dos manuscritos, Prefácio – 
Edição de Livros e Revistas, Lda., Lisboa, 2004. 
MORÃO, Artur - “Alienação”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade 
e do Estado, Vol. I, Lisboa/S. Paulo, 1983, cols. 251-259. 
MORE, Thomas – Utopia, Tradução de Regina Pereira, Colecção Livros 
que mudaram o mundo, Rés Editora, Oeiras, 2010. 



 862

MOREAU, Marie-Ange – «Tendances du droit social communautaire, 
ombres et brouillard à Maastricht», in Droit Social n.º 1, Janvier 1984, pp 
80-85. 
MOREIRA, Eugénio – A repartição dos recursos públicos entre o Estado e 
as Autarquias Locais no ordenamento jurídico guineense, Dissertação de 
Mestrado em Ciências Jurídico-Económicas, discutida na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, em 26 de Maio de 2000, Almedina, 
2005. 
MOREIRA, Eugénio – “Constituições Económicas Comunitárias: da União 
Monetária à União Económica e Monetária Oeste Africana. Um salto 
qualitativo”, Comunicação apresentada às V Jornadas Jurídicas sobre A 
integração regional e a uniformização do direito dos negócios em África, 
realizadas pela Faculdade de Direito de Bissau, Bissau, 5 a 8 Maio de 2003, 
in BFDB, n.º 6, Junho, 2004, pp 162-182.  
MOREIRA, Eugénio – Considerações gerais sobre o sistema fiscal 
guineense, Comunicação às Jornadas Jurídicas comemorativas do 15.º 
Aniversário da Faculdade de Direito de Bissau, realizadas em Bissau, 
Assembleia Nacional Popular, Palácio Colinas de Boé, Bissau, 20 a 23 de 
Março, 2006, (Inédito).  
MOREIRA, Eugénio – A importância da Segurança Social no processo de 
consolidação do Estado de direito democrático, Comunicação às Jornadas 
comemorativas do décimo aniversário do Instituto Nacional de Previdência 
Social, realizadas no Centro Cultural Franco-Guineense, de 26-27 de Abril 
de 2007, (Inédito).  
MOREIRA, Eugénio – Fiscalização Financeira: Que tutela?, Comunicação 
ao Fórum sobre a Legislação Económica, realizada pelo Ministério da 
Economia, em parceira com a Faculdade de Direito de Bissau, Bissau, 
Junho de 2006 (Inédito). 
MOREIRA, Eugénio – Direito de sequela dos dinheiros públicos, 
Comunicação apresentada nas Jornadas de reflexão sobre a Good 
Governance e controlo dos dinheiros públicos, realizadas pela Faculdade 
de Direito de Bissau, Bissau, 26-27 de Maio de 2007 (Inédito).    
MOREIRA, J. M. – “Os fulas da Guiné Portuguesa na panorâmica global 
do mundo Fula – I, Distribuição geográfica dos fulas”, in BCGP, Vol. XIX, 
n.º 75, Jun., 1964, pp 289-327.   
MOREIRA, J. M. – “Os fulas da Guiné Portuguesa na panorâmica global 
do mundo Fula III – Os fulas segundo os nossos cronistas”, in BCGP, Vol 
XIX, n.º 76, Out., 1964, pp 417-432.    
MOREIRA, J. M. – “Da ergologia dos fulas da Guiné Portuguesa”, in 
BCGP, Vol. XXVI, n.º 101, Jan., 1971, pp 113-132. 
MOREIRA, Vital – A ordem jurídica do capitalismo, 4ª Edição, Editorial 
Caminho, SA, Lisboa, 1987. 



 863

MOZZICAFREDDO, Juan – Estado-Providência e cidadania em Portugal, 
Celta Editora, 2ª Edição, Oeira, 2002. 
MÜLLER, Friedrich – Quem é povo? – A questão fundamental da 
democracia, com uma introdução de Ralph Cristensen, Edição original em 
Português, Tradução de Peter Neumann, Revisão de Paulo Bonavides, 3ª 
Edição, Max Limonad, S. Paulo, 2003. 
MUNDELL, R. A. – “A theory of optimum currency areas”, in American 
Economic Review, Vol. 33, 1961, pp 657-664. 
MUNDELL, Robert Alexander - Le vingtième siècle, in Revue de l’OFCE, 
n.º 74, Juillet, 2000, pp 7-31, publicado na Internet (http://www.persee.fr), por 
ocasião da recepção do Prémio Nobel de Economia, em Stockholm, Suécia, 
em 10 de Dezembro de 1999. 
MUTEIRA, Bento – Prefácio à obra de François Quesnay, Quadro 
Económico, Análise das variações do rendimento de uma Nação, 3ª Edição, 
Tradução e Notas de Teodoro Cardoso, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 1985.  
MYRDAL, Gunnar - Value in social theory, A selection of essays on 
methodology, The International Library of Sociology & Social 
reconstruction, Edited by Paul Streeten, London, 1962.  
NABAIS, José Casalta – O dever fundamental de pagar impostos 
(Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal 
contemporâneo), Dissertação de Doutoramento em Ciências Jurídico-
Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Livraria 
Almedina, Coimbra, 1998. 
NABAIS, José Casalta – Direito Fiscal, 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 
2009. 
NAN-SIINKAM, Samuel – Monetary integration and theory of optimum 
currency areas in Africa, New Babylon, Studies in the Social Sciences, 31, 
Mouton Paris, New York, 1978. 
NHAGA, Francelino António (Pe.) – Relação Igreja e Estado em África 
Subsahariana – Quarenta anos de coabitação, Dissertação de 
Doutoramento, Faculdade Iuris Canonici, Pontifícia Universitas Urbaniana, 
Roma, 2000.   
NETO, J. Pereira – “Brain-Drain”, in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, n.º 1, Lisboa-S. Paulo, Janeiro de 1983, cols. 612-
617. 
NEVES, Ilídio das – A Segurança Social Portuguesa: Problemas, realidades 
e perspectivas, Colecção Estudos, Instituto Superior Politécnico 
Internacional, Lisboa, 1993. 
NEVES, Ilídio das – ”Os regimes complementares de segurança social”, in 
RDES, Ano XXXVI (IX, 2ª Série), n.º 4, Out./dez., 1994, pp 255-332.   
NEVES, Ilídio das – Direito da Segurança Social, Princípios fundamentais 
numa análise prospectiva, Coimbra Editora, 1996. 



 864

NEVEES, Ilídio das - Crise e Reforma da Segurança Social, Equívocos e 
realidades, Edições Chambel, Lda., Lisboa, 1998. 
NGUEMA, Constantin Abena - “La mondialisation des économies ou la fin 
de paradigmes”, in Mondialisation, exclusion e développement africain: 
Stratégies des acteurs publics et prives, Tome I, Collection Economie 
d’Afrique, Africaine d’Edition, Centre d’Etudes et Recherche en Economie 
et Gestion, Université de Yaoundé II, 2006. 
NGWEM MBOG, Théophile – «Mondialisation et stratégie de 
développement pour l’Afrique», in Mondialisation, exclusion et 
développement africain, Tome 1, Collection Economie d’Afrique, 
Africaine d’Edition, Centre d’Etudes et Recherche en Economie et Gestion, 
Université de Yaoundé II, 2006. 
NÓBREGA, Álvaro – A luta pelo poder na Guiné-Bissau, Instituo Superior 
de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, 2003. 
NOVAIS, Jorge Reis – Contributo para uma teoria do Estado de Direito – 
Do estado de direito liberal ao Estado social e democrático de direito, 
Coimbra, 1987.     
NUNES, A. J. Avelãs – Crescimento económico e distribuição do 
rendimento (Reflexões sobre o caso brasileiro), CCTF, n.º 143, CEF, 
Lisboa, 1986. 
NUNES, A. J. Avelãs – Teoria económica e desenvolvimento económico, 
Editorial Caminho, SA, Lisboa, 1988. 
O’BOYLE, Edward J.  – “Poverty: A concept that is both absolute and 
relative because human beings are at once individual and social”, in 
Review of Social Economy, Vol. XLVIII, Spring 1990, n.º 1, Published by 
Association for Social Economics at Marquette University. 
OGUS, A. I. and BARENDT, E. M. - The law of social security. 
Butterworths, London, 1982. 
OKAH ATENGA, Xaverie-Euphémie - “L’arrimage du franc cfa à l’euro: 
une évaluation des coûts et bénéficies pour la zone franc”, in 
Mondialisation, exclusion et développement africain: Stratégies des acteurs 
publics et privés, Sous la direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama, 
Séraphin Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, 
Maisonneuve & Larose, Afrédit - Africaine d’Edition, France, 2006, pp 
267-293. 
OÑA, Fernando Vallespín – Nuevas teorías del Contrato Social: John 
Rawls, Robert Nozick y James Buchanan, Alianza Universidad, Madrid, 
1985. 
ONDOA, Magloire - “Le droit public des États africaines sous ajustements 
structurel : le cas du Cameroun, in Mondialisation, exclusion et 
développement africaine : Stratégies des acteurs publics et privés”, Sous 
direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama et Séraphin Magloire Fouda, 



 865

Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve & Larose, Africain 
Édition, 2006, pp 375-424. 
OTERO, Paulo - Instituições Políticas e Constitucionais, Vol. I, Almedina, 
Coimbra, 2007.  
OTERO, Paulo – “Disponibilidade do próprio corpo e dignidade da pessoa 
humana”, in Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira 
Ascensão, Vol. I, Almedina, 2008, pp 107-138.  
OTERO, Paulo (Coord.), PINHEIRO, Alexandre Sousa e LOMBA, Pedro 
– Comentário à Constituição Portuguesa, III Vol. 1.º Tomo, Centro de 
Investigação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Almedina, 2008. 
OTERO, Paulo – “Pessoa humana e Constituição: Contributo para uma 
concepção personalista do Direito Constitucional”, in Pessoa Humana e 
Direito, Coordenação de Diogo Leite de Campos e Silmara Juny de Abreu 
Chinellato, Almedina, 2009, pp 349-377.  
OTUNNU, Olara A. - “Introduction – L’Afrique: incertitudes et espoir”, in 
L’Afrique: incertitudes et espoir, Travaux et recherches de l’IFRI, Revue 
trimestrielle, publiée par l’Institut Française des Relations Internationales, 
53e. année, n.º 3, 1988, 577-580. 
OWONA NGUINI, Matthias Eric - “La corruption entre l’économie et le 
politique: une heuristique sociologique des réseaux”, in Mondialisation, 
exclusion et développement africaine : Stratégies des acteurs publics et 
privés”, Sous direction de Bruno Bekolo-Ebe, Touna Mama et Séraphin 
Magloire Fouda, Tome 2, Collection Économies d’Afrique, Maisonneuve 
& Larose, Africain Édition, 2006, pp 425-451. 
PAIVA, Júlio – Pobreza, exclusão, desemprego e empresas de inserção em 
Portugal: a perspectiva dos promotores e dos beneficiários, Rede Europeia 
Anti-pobreza/Portugal, Cadernos REPAN, Lisboa, 2007. 
PAMBOU TCHIVOUNDA,  Guillaume – Essai sur l’État africain 
postcolonial, Préface de Charles Zorgbibe, in Droit, Sociologie Politique et 
Économique, Bibliothèque africaine et Malgache, Sous la direction de P.-F. 
Donidec et A. Bourgi, Tome XXXVII, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1982. 
PASSET, René – A ilusão neoliberal – O homem é joguete ou actor da 
história?,Prefácio de Paulo Pedroso, Tradução de Manuela Torres, 
Terramar, Actualidades, Abril de 2002. 
PAZ FERREIRA, Eduardo Manuel Hintze da – Da dívida pública e das 
garantias dos credores do Estado, Dissertação de Doutoramento em 
Ciências Jurídico-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Colecção Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 1995.     
PAZ FERREIRA, Eduardo (Manuel Hintze da) – União Económica e 
Monetária – um guia de estudo, Quid júris, Sociedade Editora, Almedina, 
Coimbra, 1999. 



 866

PAZ FERREIRA, Eduardo Manuel Hintze da – Direito da Economia, 
AAFDL, Lisboa, 2001. 
PAZ FERREIRA, Eduardo (Manuel Hintze da) – Valores e interesses – 
Desenvolvimento económico e política comunitária de cooperação, 
Almedina, 2004. 
PEDROSO, Paulo – Prefácio á edição portuguesa da obra de RENÉ 
PASSET, A ilusão neoliberal – O homem é joguete ou actor da história?, 
Tradução de Manuela Torres, Terramar, Actualidades, Abril de 2002. 
PECCHI, Lorenzo and PIGA, Gustavo - “What would Keynes have said 
about the challenges of the 21st century?”, in EUROPEAN VIEW, The 
future of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European 
Studies, June 2009, pp 73-78;  
PECHMAN, Joseph A. - The rich, the poor and the taxes they pay, The 
Brookings Institution, Distributed by Harvester Press, 1986. 
PELLET, Remi - “Étatisation, fiscalisation, et budgétarisation de la 
Sécurité Sociale », in Droit Social, n.º 3, Mar, 1995, pp 296-305. 
PEREIRA, Maria de Lurdes e MÚRIAS, Pedro - “Sobre o conceito e a 
extensão do sinalagma”, in Estudos em Honra do Professor Doutor José de 
Oliveira Ascensão, Vol. I, Almedina, 2008, pp 379-430. 
PEREIRA, Virgílio de Pontes – “A participação procedimental e o 
ambiente”, in Revista Luso-Africana de Direito, Vol. I, LEX – Edições 
Jurídicas, Lda., Lisboa, 1997, p 179-221. 
PERROUX, François – «Trois outils d’analyse pour l’étude du sous-
développement : - Économie inarticulée ; - Coûts de l’homme ; - 
Développement induit», in Economie e Sociétés, Cahiers de l’Institut de 
Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées, Série F, n.º 27,  
Tome XII, 6,7, juin-juillet 1978, pp 1243-1328. 
PERROUX, François – “Matériaux pour une analyse de la croissance 
économique”, in Economie e Sociétés, Cahiers de l’Institut de Sciences 
Mathématiques et Economiques Appliquées, Série F, n.º 27,  Tome XII, 
6,7, juin-juillet 1978, pp 1329-1447. 
PESSOA JORGE, Fernando – Privilégio creditório a favor das instituições 
de Previdência Social, Lisboa, 1974. 
PETIT, Franck - “L’unité économique et sociale peut-elle accueillir un 
CHSCT ?”, in Droit Social, n.º 5, Mai, 2008, pp 560-565.  
PINTO, A. U. Fialho – «Assistência social », in Polis, Enciclopédia Verbo 
do Estado e da Sociedade, Vol. 1, 1983, cols. 421-427. 
PHILIP, Alan But – “The coordination of budgetary policy in the context 
of the stability and growth Pact”, in O Euro e o Mundo (The Euro and the 
World, em francês, L’Euro et le Monde), Coordenação de Paulo Pitta e 
Cunha e Manuel Porto, Almedina, Coimbra, 2002, pp 37-44. 



 867

PHILIP, Loїc - “Nouvelles réflexions sur la nature et le devenir des lois de 
financement de la Sécurité Sociale”, in Droit Social, n,ºs 9/10, Septembre-
Octobre, 1997, pp 782-787.  
PINHEIRO, Jorge Duarte – “A necessidade da lei de protecção 
medicamente assistida”, in Estudos em Honra do Professor Doutor José de 
Oliveira Ascensão”, Almedina, 2008, pp 201-214.   
PINTO, Maria da Glória Ferreira - “Serviço Público”, in Polis, 
Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial Verbo, 
Lisboa/S. Paulo, 1987, cols. 718-726 
PIRES, Carmelita – Evolução e dinâmica do sistema eleitoral e do sistema 
de partidos na Guiné-Bissau, Relatório final da Disciplina de Ciência 
Política, Curso de Aperfeiçoamento conducente ao Mestrado em Ciências 
Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2003. 
PIRES, Edmundo Balsemão – Povo, eticidade e razão, Contributos para o 
estudo da Filosofia Política de Hegel, Vol. I e Vol. II, Imprensa Nacional, 
Casa da Moeda, Estudos Gerais, Série Universitária, Lisboa, 2006.  
PITTA E CUNHA, Paulo de e PORTO, Manuel (Coordenação) – O Euro e 
o Mundo (The Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), 
Almedina, Coimbra, 2002.   
PITA E CUNHA, Paulo – “Tax harmonisation”, in O Euro e o Mundo (The 
Euro and the World, em francês, L’Euro et le Monde), Coordenação de 
Paulo de Pitta e Cunha e Manuel Porto, Almedina, Coimbra, 2002, pp 45-
54. 
PLIHON, Domenique – “Moeda e especulação – À propósito da taxa 
Tobin”, in Uma economia ao serviço do homem, ATTAC, Tradução de 
Miguel Serpas Pereira, Fim de Século, 2002, pp 37-50. 
PRATA, Ana – “Domicílio”, “Domicílio electivo”, “Domicílio legal”, 
“Domicílio necessário”, “Domicílio profissional” e “Domicílio voluntário 
geral”, in Dicionário Jurídico, 3ª Edição – Revista e Actualizada, 
Almedina, Coimbra, 1995. 
PRATA, Ana – “Concordata”, in Dicionário Jurídico, 3ª Edição – Revista e 
Actualizada, Livraria Almedina, Coimbra, 1995. 
QUELHAS, Ana Paula Santos – A refundação do papel do Estado nas 
políticas sociais (A alternativa do movimento mutualista), Dissertação de 
Mestrado em Sociologia As Sociedades Nacionais perante os Processos de 
Globalização da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
Almedina, 2001. 
QUESNAY, François – Quadro Económico, Análise das variações do 
rendimento de uma Nação, 3ª Edição, Prefácio de Bento Murteira, 
Tradução e Notas de Teodoro Cardoso, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 1985.  
RAWLS, John – Uma teoria da justiça, Edições Presença, Fundamentos, 
Lisboa, 1993. 



 868

RAWLS, John – O liberalismo político, (Título original: Political 
liberalism, Columbia University Press) Tradução de João Sedas Nunes, 
Editorial Presença, Lisboa, 1997. 
RAWLS, John – Justicia como equidad, Materiales para una teoría de la 
justicia, Selección, traducción y presentación a cargo de M. A. Rodilla, 
Tecnos, 2ª Edición en la Colección «Filosofía y Ensayos», 1999. 
RAMALHO, Maria do Rosário Palma – “Igualdade de tratamento entre 
trabalhadores e trabalhadoras em matéria remuneratória: a aplicação da 
Directiva 75/117/CE em Portugal”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 
57, Lisboa, Janeiro 1997, pp 159-181. 
REBELO DE SOUSA, Marcelo e MELO ALEXANDRINO, J. – 
Constituição da República Portuguesa Comentada, LEX, Lisboa, 2000, pp 
12, 56 e ss.  
REBELO, Sérgio – “Educação, capital humano e desenvolvimento 
económico”, in Globalização, Desenvolvimento e Equidade, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001, pp 77-87. 
REINFELDT, Fredrik - “Moving forward”, in European View, The future 
of market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European 
Studies, June 2009, pp 79-85. 
REIS, José – Prefácio à obra de JEAN-PAUL FITOUSSI, A regra e o 
mercado – Considerações em terno da soberania Económica da Europa, 
Lisboa, Terramar, 2003. 
REMA, Henrique Pinto – História das missões católicas na Guiné, Editorial 
Franciscana, Braga, 1982. 
RENNUCI, Jean-François - “Dialogue social et négociation collective à 
l’échelle communautaire – Constant: «les temps européens» ne sont pas 
«les temps des entreprises», in Droit Social, n.º 1, Janvier 2008, pp 52-56.  
REUTER, Paul – Instituições Internacionais (Título original: Institutions 
internationales), Tradução de Maria Teixeira Leal, Prefácio exclusivo para 
a edição portuguesa de António da Costa Lobo, Colecção Fórum dirigida 
por Rui Machete, Edições Rolim, Lisboa, s/d. 
REX, John – Multiculturalism and political integration in the modern 
nation state, CIDOB Edicions, Barcelona, 2004. 
REYNOLDS, Alan - The fiscal-monetary policy mix, in Cato Journal, Vol. 
21, n.º 2, 2001 (versão electrónica). 
RIBEIRO, Carlos Rui – “Causas da queda de produção de arroz na Guiné-
Bissau. A situação no sector de Tite, região de Quínara”, in Revista 
Internacional de Estudos Africanos, n.º 10 e 11, Jan-Dez., 1989, pp 227-
265. 
RIBEIRO, Isaías – “Apontamento sobre a recuperação de terrenos para 
arroz no Sul da Província da Guiné”, in BOLAMENSE, Órgão de 
Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, Ano III, n.º 34, Maio de 
1959, p 3. 



 869

RIBEIRO, Manuel de Almeida – “Política e ética nas relações dos 
membros da ONU”, in Revista Jurídica da Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique, Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002, 
pp 55-65.   
RICARDO, David - Princípios de economia política e de tributação, 
Tradução de Maria Adelaide Ferreira, 3ª Edição, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1983. 
ROCHA, Maria Teresa Vázques – “A Igreja na Guiné Portuguesa: as 
primeiras décadas do século XIX”, in AFRICANA, n.º 22, Centro de 
Estudos Africanos e Asiáticos, Universidade Portucalense, Porto, Março de 
2000, pp 33-78. 
RODRIGUES, Luís Barbosa – “Constituição e Legislação Complementar”, 
INACEP – Imprensa Nacional, EP, 1994. 
ROGÉRIO, Nuno – “Nepotismo”, in Pólis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa, Junho 1986, cols. 646-650. 
ROBSON, Peter – Teoria económica da integração internacional (Título 
original: The economics of international integration), Coordenação de M. 
Carlos Lopes Porto, Tradução de Carlos Laranjeiro, Editora Jurídica, 
Coimbra Editora, Limitada, 1985. 
ROGERSON, Richard - ”Government and the labour market: a 
transatlantic comparison”, in European View, The future of market 
economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European Studies, June 
2009, pp 87-95.  
ROLO, José Manuel – “Questões da cooperação de Portugal com os Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa”, in RCCS, n.ºs 15,16 e 17, Maio, 
1985, pp 512-518.  
ROMANO, Orlando – “Pobreza”, in Polis, Enciclopedia Verbo da 
Sociedade e do Estado, n.º 4, Lisboa, Junho 1986, cols. 1288-1291.  
ROUSSEAU, Jean-Jacques – O Contrato Social, 3ª Edição, Publicações 
Europa-América, Mem Martins, 1995. 
RUDEBECK, Lars – “O ideal socialista em África. Erosão – e condições 
de regeneração”, in Revista Internacional de Estudos Africanos, n.ºs 8 e 9, 
Jan.-Dez., 1988, pp 307-312. 
RUTTEN, G-C. C., O. P. – La doctrine sociale de l’Église, Résumée dans 
les Encycliques Rerum Novarum et Quadragésimo Anno, Bruxellis, 1932. 
SÁ FERNANDES, Ricardo - “Políticas económicas e decisões 
empresariais”, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, n.º 2, 
Setembro de 1993, pp 77-91.  
SÁ FERNANDES, Ricardo - “A reforma fiscal guineense”, in Boletim da 
Faculdade de Direito de Bissau, n.º 4, Março de 1997, pp 73-96. 
SAES, décio – “O lugar do pluralismo político na democracia socialista”, 
in Direito e Cidadania – sob direcção de Jorge Carlos Fonseca -, Ano I, n.º 
1, Julho-Outubro, Praia, Cabo-Verde, 1997. 



 870

SAINCY, Bernard – “Responsabilité et négociations sociales à l’ère de la 
mondialisation”, in Droit Social, n.º 1, Janvier 2008, pp 80-88. 
SAINT-JOURS, Yves – «La Sécurité Sociale et la prévention des risques 
sociaux», in Droit Social, n. º 6, Jun 1994, pp 594 e ss. 
SAINT-JOURS, Yves – «La dimension pluridisciplinaire de la sécurité 
sociale», in Traité de sécurité sociale, 2e. Edition, Librairie Générale du 
Droit et de la Jurisprudence, Paris, 1984.  
SAINT-JOURS, Yves – La faute dans le Droit Général de la Droit Social, 
Préface de G. Lyon-Caen, Librairie Générale du Droit et de la 
Jurisprudence, Paris, 1972.  
SAMPAIO MELO, Questões coloniais, Política Indígena, Porto, 1910.  
SAMBU, Queba - Ordem para matar. Dos fuzilamentos ao caso das 
bombas da Embaixada a Guiné, Edições Referendo, Lisboa, 1989.  
SAMUELSON, A. Paul & NORDHAUS, William D. – Economia, Décima 
Quarta Edição, Trad., Mc Graw-Hill, Lisboa, 1996. 
SANDRI, Lionello R. Levi - “Contributi previdenziali”, in Enciclopedia 
del Dirito, X, Giuffrè Editore, Itália, 1962, pp 267-272. 
SANTOS, Américo Ramos dos – “Crise do desenvolvimento e crise da 
educação: o caso africano”, in RIEA, n.ºs 12 e 13, Jan.-Dez., 1990, pp 355-
364. 
SANTOS, Américo Ramos dos – “Breve reflexão sobre a evolução 
económica dos países africanos de expressão oficial portuguesa: da 
dominação colonial às grandes questões actuais”, in RCSS, n.ºs 15,16 e 17, 
Maio de 1985, pp 519-528. 
SANTOS, Boaventura de Sousa – Pela mão de Alice, O Social e o Político 
na pós-modernidade, 8ª Edição, Biblioteca das Ciências do Homem, 
Edições Afrontamento, n.º 18, Porto, 1994. 
SANTOS, Boaventura de Sousa – Crítica da razão indolente – Contra o 
desperdício da experiência, Para um novo senso comum: a Ciência, o 
Direito e a Política na transição paradigmática, Vol. 1, Edições 
Afrontamento, porto, 2000. 
SANTOS, Jorge Costa – Bem-estar social e decisão financeira, Livraria 
Almedina, Coimbra, 1993. 
SARTRE, Jean-Paul - L’existentialisme est un humanisme, Collection 
Folio/Essais, Éditions Gallimard, 1996 
SANTOS, Maria João Nicolau (Coord.), SANTOS, Ana Margarida,  
PERREIRA, Elisabete Nobre e SILVA, José Luís de Almeida, 
Responsabilidade social nas PME – Casos em Portugal, 1ª Edição, Lisboa, 
2006.  
SAVY, Robert - La sécurité sociale en agriculture et dans les zones rurales, 
Bureau International du Travail, Genève, 1970. 
SCHMITTER, Philippe C. - “O que há para legitimar na União Europeia e 
como poderá isso ser feito?”, in Cidadania e novo poderes numa sociedade 



 871

global, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom Quixote, 
Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002. 
SCHUMPETER, Joseph A. – History of economic analysis, Edited from 
manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter, Allen & Unwin, London, 
1986 
SEINFIELD, Adrian - “The necessity for full employment”, in The future 
of the welfare sate: remaking social policy, Edited by Howard Glennerster, 
Heinemann, London, 1983. 
SEN, Amartya – Pobreza e fomes (Um ensaio sobre direitos e privações), 
International Labour Office, Tradução de Freitas e Silva, Questões de 
Economia, Tradução, Terramar, Edição portuguesa, Setembro 1999.  
SEN, Amartya – O desenvolvimento como liberdade (Título original: 
Development as Freedom), Tradução de Joaquim Coelho Rosa, Trajectos, 
Gradiva, Lisboa, 2003. 
SÉRVULO CORREIA, José Manuel Ribeiro – Teoria da relação jurídica 
de seguro social I, Dissertação do Curso Complementar de Ciência 
Político-Económicas, Lisboa, 1968.  
SIMÕES, Orlando – “A economia das instituições agrícolas em Portugal: 
Contributo para um quadro conceptual de análise”, in Análise Social, Vol. 
XXXIX, n.º 172, Lisboa, 2004, pp 595-620. 
SILVA, Artur Augusto da – “Usos e costumes jurídicos dos mandingas”, in 
BCGP, Vol. XXIV, n.º 93, Jan., 1969, pp 5-58. 
SILVA, António E. Duarte – A Constituição de 24 de Setembro de 1973 da 
República da Guiné-Bissau, Dissertação Final (Parte I) do curso de Pós-
graduação em Ciências Jurídico-Políticas do ano lectivo de 1977/1978 da 
Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1981. 
SILVA, António E. Duarte - A independência da Guiné-Bissau e a 
descolonização portuguesa, Estudo de História, Direito e Política, Colecção 
Textos 30, Edições Afrontamento, Porto, Março 1997. 
SILVA, António E. Duarte – Invenção e construção da Guiné-Bissau, 
Administração colonial/Nacionalismo/Constitucionalismo, Almedina, 
Coimbra, 2010. 
SILVA, Jorge Manuel Bastos da – “Sob o signo do Acto Colonial – A 
propósito do III Congresso Colonial Nacional de 1930”, in AFRICANA n.º 
22, Março 2000, Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade 
Portucalense, Porto, Março de 2000, pp 93-110. 
SILVA, Maria da Graça Garcia Nolasco da – “Subsídios para o estudo dos 
«lançados» na Guiné. Introdução”, BCGP, Vol. XXV, n.º 97, Jan., 1970, pp 
25-40. 
SILVA, Maria da Graça Garcia Nolasco da - “Subsídios para o estudo dos 
«lançados» na Guiné. Continuação”, BCGP, Vol. XXV, n.º 100, Out., 
1970, pp 513-560. 



 872

SMITH, Adam – Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza das 
Nações, Vol. I, Prefácio de Hermes dos Santos, Tradução e notas de 
Teodora Cardoso e Luís Cristóvão de Aguiar, 3ª Edição, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993. 
SMITH, Adam – Inquérito sobre a natureza e a s causas da Riqueza das 
Nações, Vol. II, Tradução e notas de Luís Cristóvão de Aguiar, 2ª Edição, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989. 
SMITH, Gordon – “Governação na ausência de governos”, in Cidadania e 
novo poderes numa sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Publicações Dom Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 
2002. 
SOARES, Luís Miguel Pereira – A ética na Administração Pública, 
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, Lisboa, 2006.  
SOARES MARTÍNEZ, “Economias subdesenvolvidas”, in Dispersos 
económicos, Separata da RFDL, 1990, pp 215-219. 
SOARES MARTÍNEZ, Economia Política, Almedina, Coimbra, 1990. 
SOARES, Décio – “O lugar do pluralismo político na democracia 
socialista”, in Direito e Cidadania, Direcção de Jorge Carlos Fonseca -, 
Ano I, n.º 1, Julho-Outubro, Praia, Cabo-Verde, 1997. 
SOROS, George – O novo paradigma dos mercados financeiros – A crise 
financeira de 2008 e o seu significado (Título original: The new paradigm 
for financial markets – The credit crisis of 2008 and what is means), 2ª 
Edição, Almedina, 2009.     
SOUSA, António Rebelo de – De um novo conceito de desenvolvimento 
no quadro da economia internacional, Universidade Técnica de Lisboa, 
ISCSP, Lisboa, 2008. 
SOUSA, Hilda de – “Cruz Vermelha”, in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, n.º 1, Lisboa/S. Paulo, 1983, cols. 1422-1426. 
SOUSA, José de Albuquerque – Comentário ao Código do Trabalho Rural 
do Ultramar, Edição do Autor, Coimbra Editora, Limitada, 1962. 
SOUSA FRANCO, António Luciano – Finanças do Sector Público. 
Introdução aos Subsectores Institucionais, AAFDL, Lisboa, 1991. 
SOUSA FRANCO, António Luciano – Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Vol. I, 4ª Edição – 5ª Reimpressão, Almedina, Coimbra, 1997.  
SOUSA FRANCO, António Luciano – Finanças Públicas e Direito 
Financeiro, Vol. II, 4ª Edição – 7ª Reimpressão, Almedina, Coimbra, 1999.  
SOVERAL, Eduardo Abranches de – “Relações entre ética e política”, ”, in 
Revista Jurídica da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
Política e Ética: Que relação?, Número especial, 2002, pp 11-25;  
STERDYNIAK, Henri - «Mieux financier la Sécurité Sociale? Un bilan des 
reformes récentes», in Droit Social, n.ºs 9/10, Septembre-Octobre, 1997, pp 
792-799.  



 873

STIGLITZ, Joseph E. – Globalização, A grande desilusão, Prefácio de 
António Simões Lopes, Tradução de Filomena Duarte, 3ª Edição, Revista, 
Terramar, Actualidades, Lisboa, Outubro de 2004. 
TAYLOR, Charles – “A política de reconhecimento”, in Multiculturalismo, 
(Título original: Multiculturalism), tradução de Marta Machado, Instituto 
PIAGET, Epistemologia e Sociedade, Lisboa, 1998, pp 45-94. 
TEIXEIRA, Joaquim – “Religião”, in Polis, Enciclopédia Verbo da 
Sociedade e do Estado, Vol. 5, Editorial Verbo, Lisboa/S.Paulo, 1987, 334-
367.  
TOBIN, James – Polices for prosperity, Essays in a Keynesian mode, 
Wheatsheaf Books, Edited by Peter M. Jackson, 1987. 
TOMÉ, Maria João Romão Carreiro Vaz - “Algumas considerações sobre a 
dependência”, in Pessoa Humana e Direito, Coordenação de Diogo Leite de 
Campos e Silmara Juny de Abreu Chinellato, Almedina, 2009, pp 295-348.  
TORRES, Adelino – “A economia do império (Séculos XIX-XX)” in O 
império africano, Coordenação de Valentim Alexandre, Edições Colibri, 
Instituto de História Contemporânea da faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp 55-67. 
TULLOCK, Gordon The selected Works of Gordon Tullock, Vol. 7, The 
Economics and Politics of wealth redistribution, Edited and with an 
Introduction by Charles K. Rowley, Liberty Fund, Inc., Indianapolis, 2005. 
ULRICH WALWEI, «Niveau de l’emploi et sécurité sociale : paradoxes de 
la globalisation», in Revue Internationale de Sécurité Sociale, Association 
International de la Sécurité Sociale, Vol. 54, n.º 1, Jan-Mars, 2010, pp 21-
45. 
VASQUES, José – Contrato de Seguro, Notas para uma teoria geral, 
Coimbra Editora, Lda., 1999. 
VASQUES, José – Direito dos Seguros, Regime jurídico da actividade 
seguradora, Coimbra Editora, 2005.    
VEIGA, Carlos - “Cabral e a construção do Estado em Cabo-Verde – Uma 
apreciação crítica”, in Direito e Cidadania, Ano VI, n.º 19, Jan.-Abr., 2004, 
pp 67-87. 
VACAIRE, Isabelle, ALLOUACHE, Anissa, GINON, Anne-Sophie, 
FERKANE, Ylias et LEROY, Sonia - “Crise de l’État-providence ou crise 
de la régulation économique ? Les leçons des réformes de l’assurance 
maladie”, in Droit Social, n.º 11, Novembre, 2008. 
VACHUET, Gérard - “À travail égal, salaire égal”, in Droit Social, n.º 11, 
Novembre, 2008, pp 1046-1050.  
VERKINDT, Pierre-Yves - « L´égalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes», in Droit Social, n.º 11, Novembre, 2008, pp 1051-1059. 
VICENTE, João Dias – Padre Henrique Lopes Cardoso, Um sacerdote 
guineense digno de ser conhecido, Bissau, Novembro, 1993. 



 874

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos – Os direitos fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976,2ª Edição, Almedina, Coimbra, 2001. 
VITORINO, António - Prefácio à obra de António Correia de Campos, 
Solidariedade sustentada – Reformar a Segurança Social, Trajectos 
Portugueses, Gradiva Publicações, Lda., Lisboa, 2000. 
WALTER, Norbert - “Understanding the financial crisis: roots and 
developments in the financial sector”, in European View, The future of 
market economy, Vol. 8, number 1, Springer, Centre for European Studies, 
June 2009, p 97-103. 
WEILER, J. H. H. e MOTOC, Julia - “Governação sem governo: o desafio 
normativo do direito internacional”, in Cidadania e novos poderes numa 
sociedade global, Fundação Calouste Gulbenkian, Publicações Dom 
Quixote, Colecção Nova Enciclopédia, n.º 66, Lisboa, 2002. 
WIDNER, Jennifer A. - Construire l’État de droit, Francis Nyalali et le 
combat pour l’indépendance de la justice en Afrique, (Traduit de 
l’américain par Monique Berry), Nouveau Horizons, Paris, 2003. 
XAVIER, Alberto – Manual de Direito Fiscal, Lisboa, 1974.  
XIBERRAS, Martine – As teorias da exclusão – Para uma construção do 
imaginário do desvio, (Título original: Les théories de l’exclusion), 
Tradução de José Gabriel Rego, Instituto PIAGET, Lisboa, 1993. 
YASIN, Mesghena – “Official development assistance and foreign direct 
investment flows to Sub-Saharan Africa”, in African Development Review, 
African Development Bank, Blackwell Publishing, Vol. 17, n.º 1, Oxford, 
April 2005, pp 23-40. 
ZAHAR, Renate – Colonialismo e alienação, Contributo para a teoria 
política de Franz Fanon, Ulmeiro, Terceiro Mundo e Revolução, n.º 2, 
Lisboa, 1976.  
ZORRINHO, Carlos – “O regresso do socialismo”, in Terceira Via, 4ª 
Edição, Fenda Edições, Lisboa, 1999. 
 
 
DOCUMENTOS CONSULTADOS  
 
A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DE 
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, Relatório Final da 
Comissão de Regulamentação da Lei de Bases de Solidariedade e 
Segurança Social, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, Lisboa, 2002. 
ACTAS DO 1.º ENCONTRO DE PLATAFORMAS ONG DOS PAÍSES 
DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, Lisboa, 26-29 de Abril de 2005. 
ANUÁRIO DA GUINÉ PORTUGUESA, Lisboa, 1948. 
BANCO CENTRAL DA GUNIÉ-BISSAU – Situação económica e 
financeira, Estudos Económicos e Estatísticos, 1987-1991, Bissau, 
Fevereiro de 1992. 



 875

BANCO MUNDIAL, Prestação de serviços sociais básicos num contexto 
de fragilidade estatal e de transição social, Junho 2008.  
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE LÁFRIQUE DE L’OUEST, 
Évolution de l’inflation dans l’UEMOA a fin de Août 2009 et perspectives, 
Département des Etudes Economique et de la Monnaie, Direction de la 
Recherche et de la Statistique, Service de la Statistique. 
BENTO XVI, Caritas in Veritate (A Caridade na Verdade), Terceira Carta 
Encíclica de S. S. Bento XVI, 2ª Edição, Paulus-Editora, Libraria Editrice 
Vaticana, Lisboa, Julho de 2009.  
BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, 
Ano I, n.º 8, de 1 de Março de 1957. 
BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, 
Ano III, n.º 34, Maio de 1959, p 3, “Apontamento sobre a recuperação de 
terrenos para arroz no Sul da Província da Guiné”, artigo de Isaías Ribeiro. 
BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, 
Ano V, n.º 18, Abril de 1961 (“À volta de um debate – O Crioulo”). 
BOLAMENSE, Órgão de Propaganda Regional de Cultura e de Turismo, 
Ano VI, n.º 61, de Agosto de 1961, pp 7-8, sob o título “Ritos funerários – 
o “choro” entre os brames” (Extraído do II Volume da “Guiné Portuguesa” 
da autoria do Governador Luís Carvalho Viégas). 
COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, Ano IV, 1979, Tomo II  
COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, Ano IX, 1984, Tomo I 
COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, n.º 197, Ano XXXII, Tomo II, 
Março/Abril, Palácio da Justiça, Coimbra, 2007. 
COLECTÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA, N.º 201, Ano XXXII, Tomo IV, 
Agosto/Setembro/Outubro, 2007, Palácio da Justiça, Coimbra, 2007. 
COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, Conselho 
Pontifício «Justiça e Paz», Principia, Publicações Universitárias e 
Cientificas, 1ª Edição, S. João do Estoril, Novembro de 2005. 
CONCÍLIO EUCOMÉNICO VATICANO II – Constituições – Decretos e 
Declarações, Braga, Secretariado do Apostolado da Oração, 1967.    
CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA COMÉRCIO E 
DESENVOLVIMENTO – Comunicado de Imprensa, TAD/INF/PR46, de 
18 de Junho de 2002. Vide a página Web: http://un.org/publications.  
ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, Tomo Vigésimoctavo, 
Francisco Seix, Editor, Barcelona. 
EQUIPE de INGENUE - “L’avenir de nos retraites face à la globalisation 
financière: une exploration de modèle INGENUE”, in LA LETTRE DU 
CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales), 
coordenado por uma equipa dirigida por Michel Aglietta et Jean Cháteau 
(CEPII), Jacky Fayole, Jacques Le Cacheux et Vincent Touze (OFCE) et 
Michel Juillard (CEPREMAP), n.º 200, Avril 2001.  



 876

FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2008, Loes 
precios elevados de los alimentos y la seguridad alimentaria: amenazas y 
oportunidades, Italia, 2008. 
GRANDI ENCICLICHE SOCIALI, a curi di P. REGINALDO 
IANNARONE O. P., 8ª edizione, ampliata, rifatta e aggiornata, Napoli, 
Editrice Domenicana Italiana, 1983    
GUINÉ-BISSAU 2005 – DJITU TEN, Estudos nacionais prospectivos a 
longo prazo, INEP, 1996. 
GUINÉ-BISSAU – O desafio da restauração da disciplina orçamentária. 
Uma revisão das despesas públicas, 2004. 
HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 8, A guerra doa Cem Anos e o alvorecer dos 
tempos novos, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, 
Publicações Europa-América, Lisboa, Julho de 1967. 
HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 16, A revolução industrial. O liberalismo. 
Os novos impérios, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, 
Tradução de Maria Manuela Soares Faure da Rosa, Publicações Europa-
América, Lisboa, Novembro de 1968. 
HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 19, Da primeira guerra mundial à vitória de 
Roosevelt em 1932, de Carl Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, 
Tradução de Maria Manuela Soares Faure da Rosa, Publicações Europa-
América, Lisboa, Março de 1969.   
HISTÓRIA UNIVERSAL, n.º 20, O mundo contemporâneo, de Carl 
Grimberg, Direcção de Jorge de Macedo, Tradução de Maria Manuela 
Soares Faure da Rosa, Publicações Europa-América, Lisboa, Abril de 1969. 
KHADY MULTIFACETADA, Uma denuncia de uma barbara realidade 
perpetrada em nome da tradição, 2ª Edição, Tradução de Pedro Sousa Pires, 
Edições ASA, Associação para o Planeamento da Família, Documentos, 
Porto, 2006. 
LA COMPETITIVITE FUTURE DES ECONOMIES AFRICAINES, 
PROBLEMES ET PERSPECTIVES POUR L’ANE 2000 ET AU-DELA, 
ALIOUNE SALL (Éd.), Futurs africains, Karthala, Sankoré, Allioune Sall 
(éd.), Actes du Forum de Dakar, Mars 1999, Paris, 2000. 
LES ÉTATS-NATIONS FACE A L’INTEGRATION REGIONALE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST – LE CAS DU SENEGAL, SOUS LA 
DIRECTION DE AMADOU DIOP ET AMINATA NIANG DIENE, 
PREFACE DE BOUBACAR BARRY ET PIERRE SANE, KARTHALA, 
Paris, 2007. 
MAGAZINE D’AVION SENEGAL INTERNATIONAL, TERANGA, n.º 
36, entrevisse du Mr. MATHIEU ROPIFAULT à  le Mr. YOUSSOU 
N’DOUR, Economic, Mai/Jun 2008. 
MEMORANDO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS E FINANCEIRAS 
PARA 2005. 



 877

OBRAS ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A arma da teoria – 
Unidade e Luta, Vol. 1, 2ª Edição, Textos Coordenados por Mário de 
Andrade, Seara Nova, 1978.  
OBRAS ESCOLHIDAS DE AMILCAR CABRAL, A prática 
revolucionária – Unidade e Luta, Vol. 2, Textos Coordenados por Mário de 
Andrade, Seara Nova, 1977.  
“O CONTRIBUINTE”, Boletim Informativo do Instituto Nacional de 
Previdência Social, Edição n.º 01, Março/Abril de 2009. 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUES, L’impôt négatif sur le revenu, Un instrument de 
coordination des politiques fiscales et sociales, Paris, 1974.  
OECD – Tax policy studies – Taxing working families, A distributional 
analysis, OECD Publishing, n.º 12, 2005. 
OECD – Taxation and security social in agriculture, OECD Publishing, n.º 
11, 2005. 
ONU, Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. 
OIT - Faire face à la crise mondiale de l’emploi – Une reprise centrée sur le 
travail décent, 98e. Session, Rapport I(A), Genève, Bureau Internationale 
du Travail, Genève, 2009. 
RAPPORT SEMESTREL D’ÉXECUTION DE LA SURVEILLANCE 
MULTILATERALE, Juin 2008, da Comissão da União Económica e 
Monetária Oeste Africana.  
REVISTA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Órgão informativo da Justiça 
na Guiné-Bissau, Ano I, n.º 0, Abril de 2009. 
SEGURANÇA SOCIAL: Evolução recente – 1992 a 1995, Ministério da 
Solidariedade e Segurança Social, Secretaria de Estado da Segurança 
Social 
SORONDA, Revista de Estudos Guineenses, Número Especial 7 de Junho, 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, Dezembro 2000. 
S. S. JOÃO PAULO II, A solicitude social da Igreja, Carta Encíclica 
Sollicitudo Rei Socialis, Vigésimo Aniversário da Encíclica Populorum 
Progressio, Secretariado Geral do Episcopado, Editora Rei dos Livros, 
Lisboa, 1988. 
TERCEIRA VIA – Vários Autores, A esquerda do futuro, 4ª Edição, Fenda 
Aberta, Fevereiro 1999.  
 
 
 
 
 
BILBLIOGRAFIA CONSULTADA NÃO REFERENCIADA 
 



 878

ANDRADE, José H. Fischel de – O sistema africano de protecção dos 
direitos humanos e dos povos (Artigo de Internet). 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGUROS – O financiamento das 
reformas – Contribuição do sector dos seguros, Lisboa, 1994. 
BENEVIDES, Maria Vitória – A questão social no Brasil – os direitos 
económicos e sociais como direitos fundamentais (Artigo de Internet). 
BUSINESS LAW IN AFRICA – OHADA AND THE 
HARMONIZATION PROCESS, Second Edition, European Onvestment 
Bank, GMB Publishing Ltd., United Kingdom, 2007. 
JÚNIOR, Luís Carlos Martins Alves – Direitos humanos, municipalização 
e globalização à luz do Direito Constitucional Comparado (Artigo de 
Internet, JUS navigandi). 
MOURÃO, Marco Fábio – Política fiscal, redistribuição e seguridade 
social (Artigo de Internet). 
PONT, Raul – A democracia representativa e a democracia participativa, 
(Artigo de Internet). 
ZENGO, Zakeu A. – Missões modernas e alienação religiosa na África 
(Artigo de Internet).  
 
 



 879

ÍNDIECE 
 
ABREVIATURAS E SIGLAS 
………………………………………….................... 4 
RESUMO...…………………………………………………………………
………... 7 
NOTA INTRODUTÓRIA 
…...…………………………………………………….. 14 
 

 
 

PARTE I 
 

QUESTÕES GERAIS DE SEGURANÇA SOCIAL.  
 

 
CAPÍTULO I 

 
FUNÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL 

 
Generalidades 
…………………………………………………………………….... 18 
Secção I. combate a pobreza e exclusão social 
……………………………………. 26 
Secção II. dignificação da pessoa humana  
……………………………...………… 49 
Secção III. integração e participação no desenvolvimento  económico e 

democrático……………………………………………………
…….... 64 

Secção IV. mundialização das economias e ajustamento estrutural 
……………….. 85 
 
 

CAPÍTULO II 
 

AS EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DA SEGURANÇA SOCIAL 
GUINEENSE 

 
Generalidades 
…………………………………………………………………….. 133 
Secção I. As concepções europeia da Segurança Social e o problema da 

sustentabilidade 
financeira……………………………....……………134 



 880

Secção II. As influências das concepções europeias na Segurança Social 
Guineense....................................................................................
..........157 

Secção III. As influências do modelo de protecção social da África 
Ocidental na Segurança Social Guineense: a Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental e a União 
Económica e Monetária Oeste 
Africana......................................................................................
.......... 186 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE:  
ENTRE AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS  

E A REALIDADE SÓCIO-CULTURAL E SÓCIO-POLÍTICA 
GUINEENSE 

 
Generalidades 
…………………………………………………………..………… 219 
Secção I. Uma análise crítica das soluções europeias e oeste africana na 

Segurança Social Guineense: as particularidades dos matizes 
sócio-culturais e sócio-políticas nacionais 
…………………………………………………….. 220 

 
 

PARTE II 
 

CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL GUINEENSE 
 

CAPÍTULO I 
 

BREVE RELANCE HISTÓRICO SOBRE AS QUESTÕES  
DA PROTECÇÃO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU 

 
Secção I. Um relance histórico 
…………………………………………………… 268 
 

CAPÍTULO II 
 



 881

A SOLIDARIEDADE FAMILIAR E RELIGIOSA E DAS 
ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS  
- ÂMAGO DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL GUINEENSE 

 
Generalidades………………………………………………………………..
.…… 280 
Secção I. A solidariedade familiar e religiosa e as raízes africanas………. 
…...… 283 
Secção II. A solidariedade das associações e organizações não 
governamentais… 321 
 
 

CAPÍTULO III 
 

O ACTUAL SISTEMA DE PROTECÇAO SOCIAL NA GUINÉ-BISSAU 
 
Gerearlidades 
………………………………………………...…………………… 345 
Secção I. Princípios constitucionais 
……………...………………………………. 345 
Subsecção I. Princípio da universalidade e igualdade 
……………..………...…… 348 
Subsecção II. Princípio do Estado social ou da democracia económica e 
social…. 369 
Subsecção III. Princípio da cidadania e participação activa 
……………………… 406 
Secção II. Perspectiva constitucional e legal 
……………………………...……… 422 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

OS SISTEMAS DE SEGURANÇA SOCIAL GUINÉ-BISSAU 
 
Genralidades 
……………………………………………………………...………. 477 
Secção I. Organização e Funcionamento 
…...………………………………......… 482 
Subsecção I. Organização 
………………………………………………...….…… 483 
1.1 Quadro de Pessoal 
………………………………………………………….… 495 



 882

Secção II. Funcionamento 
………………………………………….……...……....496 
Secção III. Estruturação e coordenação 
……………………………………….…. 498  
Generalidades.......……………………………………………………. 
………….. 498 
Subsecção I. O diálogo tripartido 
………………………………………………… 500 
Secção IV. Tipologia e caracterização dos sistemas de Segurança Social 
.............. 531 
Generalidades 
..…………………………………………………………………… 531 
Subsecção I. Sistema público 
………………………..…………………………… 532 
Subsecção II. Sistema privado 
…………………………………………………… 533 
Secção V. Regimes e Financiamento 
………………………………………...……540 
Generalidades 
…………………………………………………………………..… 540 
Subsecção I. Regime geral ou contributivo 
…………………………………….… 541 
1. dos trabalhadores por conta de outrem 
……………………………………...…. 542 
1.1. dos funcionários públicos 
………………………………………......................542 
1.2. dos trabalhadores dependentes 
………………………………………….…… 549 
2. dos trabalhadores por conta 
própria……………………………………………. 551 
Subsecção II. Regimes especiais 
………………………………...…………….…. 555 
1. dos combatentes da liberdade da Pátria 
………………………..………............. 556 
2. dos titulares de cargos políticos 
…………………...……………………............ 565 
Subsecção III. Regime não contributivo: a acção social 
…………………...….…. 572 
Subsecção IV. Financiamento 
…………………………………………………..... 577 
1. as comparticipações 
sociais…………………….…………………………….… 583 



 883

2. as quotizações do seguro obrigatório 
….…………………………….……….… 590 
3. as transferências do Estado 
…………………………………………………..… 591 
Subsecção VI. As técnicas de protecção social 
………………………………...… 600 
Subsecção I. Os seguros sociais 
…………………….……………………………. 601 
Subsecção II. Os micro-seguros 
………………………………………………..… 621 
Subsecção III. Os resseguros 
……………………………………………………... 633 
Subsecção IV. As influências das instituições tradicionais: a abòta e a 

mandjuandadi 
….…………………………………………….……………
……... 639 

 
 

 
CAPÍTULO V 

 
OS GRANDES PROBLEMAS DA SEGURANÇA SOCIAL 

GUINEENSE. 
UMA CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
Generalidades………………………………………………………………..
.…… 646 
Secção I. Algumas informações estatísticas 
relevantes…………………………… 648    
Secção II. Os aspectos sócio-económicos e demográficos 
….……..………..……. 656 
Secção III. O aspecto político-
institucional……………………………………..… 683 
Secção IV. A imaturidade do 
sistema………………………………………...…… 700 
Secção V. A abrangência subjectiva 
limitada…...………………………...……… 703 
Secção VI. A insuficiência da protecção 
social…………………………………… 704 
 

 
CAPÍTULO VI 

 



 884

EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA SOCIAL 
GUINEENSE 

 
Secção I. O deslindar de um percurso na perspectiva do futuro 
………………….. 713 
 
CONCLUSÕES……………………………………………………………
……… 724 
 
BIBLIOGRAFIA……. 
…………………………………………………………… 746 
 
ÍNDICE 
………………………………………………………………………….....78
2 
 
 


