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Deve-se afirmar, contudo, que a teoria é 

indispensável ao trabalho científico. É necessária, 

não só para organizar os resultados da 

investigação de sorte a adquirirem significado, 

como ainda, e o que é mais importante, para 

determinar as questões que devem ser propostas. 

O conhecimento científico nunca emerge por si 

mesmo, por assim dizer, da investigação 

empírica, pura e simples, mas surge apenas na 

forma de soluções a problemas formulados; e tais 

soluções presumem um sistema logicamente 

coordenado de questões definidas.  
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amenazado por ellos. Es en fin un habitante de un 

paraíso o de un infierno. 
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RESUMO____________________________________________________________________________ 

 

A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 

O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

O presente estudo tem como propósito esclarecer se a insularidade influência o 
desempenho macroeconómico dos Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (PEID) e das suas empresas, engendrando situações de 
vulnerabilidade económica, de vantagens comparativas e de sobrecustos 
empresariais nestes espaços. 
 
O autor parte da hipótese de que a insularidade condiciona o comportamento 
económico dos PEID, fazendo com que sejam economicamente muito vulneráveis e 
apresentem um tecido empresarial pouco competitivo. Não obstante defender 
também que a configuração territorial acaba por dotar esses países de um conjunto 
de vantagens comparativas.  
 
Este desempenho económico seria explicado basicamente pela configuração 
geográfica desses Estados, principalmente pela sua pequena dimensão territorial, 
demográfica e económica, pela sua reduzida acessibilidade e pela sua elevada 
fragmentação territorial, ainda que subsidiariamente o seu nível de desenvolvimento 
económico e social e o seu estatuto político pudessem ajudar a compreender esse 
comportamento.  
 
Para a validação destas hipóteses comparou-se o desempenho de alguns 
indicadores estatísticos dos PEID com os dos Estados Continentais em 
desenvolvimento e desenvolvidos e analisou-se a influência das variáveis que 
caracterizam a condição insular sobre esse comportamento e sobre as empresas 
sediadas na ilha de Santiago em Cabo Verde. Tendo-se recorrido para a recolha e 
análise desses dados à consulta de fontes estatísticas e bibliográficas diversas, à 
realização de entrevistas e à aplicação de questionários, bem como a técnicas de 
estatística descritiva, multivariada e de análise e diagnóstico do meio envolvente 
(environmental scanning). 
 
Os resultados obtidos confirmam as hipóteses inicialmente apresentadas. Os PEID 
apresentam níveis de vulnerabilidade económica superiores às dos restantes países 
em desenvolvimento e desenvolvidos, e isso deve-se ao facto de as suas 



economias serem pouco diversificadas e muito dependentes do exterior, de existir 
uma elevada propensão para ocorrência de desastres naturais e por suportarem 
custos de funcionamento de Estado maiores do que as dos restantes países em 
confronto. Factores geradores de maior instabilidade económica e social nesses 
territórios.  
 
Contudo, registe-se que os PEID apresentam um conjunto de vantagens 
comparativas no sector dos serviços, tirando partido de rendas de situação, mas 
também ao nível da coesão social, da modernização das estruturas sociais, da 
facilidade em adoptar e propagar tecnologias, que devidamente exploradas poderão 
vir a constituir importantes recursos económicos. 
 
Ao nível empresarial confirma-se igualmente a ideia de que as empresas dos PEID 
são menos competitivas que as suas congéneres continentais, já que apresentam 
sobrecustos no domínio das tecnologias, abastecimento, produção, venda e 
distribuição e recursos humanos, comprometendo as suas capacidades 
competitivas, mormente as que laboram nos sectores primário e secundário.  
 
As análises realizadas ao longo da tese corroboram também a ideia de que as 
variáveis que configuram a condição insular exercem grande influência sobre o 
desempenho macroeconómico desses Estados, com destaque para a pequena 
dimensão demográfica e económica, para a reduzida acessibilidade, para a 
vulnerabilidade económica e para o nível de desenvolvimento económico e social 
desses países. Enquanto que, ao nível empresarial, as variáveis da insularidade 
com maior influência sobre o desempenho das firmas insulares são o estatuto 
político dos países, a dimensão territorial, demográfica e económica dos Estados, o 
grau de fragmentação territorial e o de acessibilidade das ilhas.    
 
Palavras-chave: Insularidade, Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, 
Vulnerabilidade Económica, Vantagens Comparativas, Custos Empresariais da 
Insularidade. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT _________________________________________________________________________ 
 

The insularity and its Economic Influences 

The Case of Small Island Developing States 

 
This study aims to clarify whether the insularity influences the macroeconomic 

performance of Small Island Developing States (SIDS) and their companies, 

generating situations of economic vulnerability, comparative advantages and extra 

business cost in these spaces. 

 

The author bases on the assumption that insularity affects the economic behavior in 

these countries so that they are economically vulnerable and have a little competitive 

business environment. However, he also defends that the territorial configuration of 

these spaces ultimately provides them with a set of comparative advantages. 

 

This economic performance is explained primarily by the geographic configuration of 

these States, mainly because of its small territorial, demographic and economic 

dimension, by its difficult accessibility and territorial fragmentation, even when the 

level of economic and social development and its political status could alternatively 

help explain this behavior. 

 

To validate these hypotheses, some statistical indicators of SIDS was compared with 

the ones of the Continental States developed and/or in development, and the 

influence of variables that characterize the insular condition was analyzed as cause 

for the behavior of this islands States and companies based on Santiago Island of 

Cape Verde. Several sources were consulted for the collection and analysis of these 

data, from statistical and literature to interviews and questionnaires, as well as 

diverse techniques of descriptive and multivariate statistics and environmental 

scanning. 

 

The results confirm the hypothesis originally presented. The levels of economic 

vulnerability of SIDS are higher than those of other developed and developing 

countries. In fact their economies are poorly diversified, very dependent on outside 

help, at high risk for the occurrence of natural disasters, and supporting State–

running costs higher than those of other countries, generating high economic and 



social instability in these territories. However, it is noteworthy that  these countries 

present a set of comparative advantages in the service sector, taking advantage not 

only of situation rents, but also at the level of social cohesion, of modernization of 

social structures, skill to easily adopt and disseminate technologies, which are likely 

to be important economic resources if properly explored. 

 

At the business level, it is also confirmed that SIDS’s enterprises are less competitive 

than their continental counterparts’, since they have additional costs in terms of 

technologies, supply, production, sale and distribution and human resources, 

undermining the competitiveness of its enterprises, especially those dealing with 

primary and secondary sectors.  

 

Analysis have been carried in the theses agree with the idea that the variables that 

shape the insular condition greatly influence the macroeconomic performance of 

these States, especially the small demographic and economic size, the limited 

accessibility, as well as the economic vulnerability and the level of economic and 

social development of those countries. On the other hand, at the enterprise–level,  

the insularity variables with the greatest influence on island–firms performance are 

the political status of countries, the territorial, demographic and economic dimension 

of the States, the degree of territorial fragmentation and the level of accessibility of 

the islands. 

 

Keywords: insularity, Small Island Developing States, Economic Vulnerability, 

Comparative Advantages, Business Costs of Insularity.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ____________________________________________________________________________ 
 

L’Insularité  et ses Conditionnantes Économiques 
Le cas des Petits États Insulaires en Développement 

 
La présente étude a pour finalité de savoir si l’insularité influence le développement 
macro-économique des Petits États insulaires en Développement (PEID) et de ses 
entreprises, engendrant des situations de vulnérabilité économique, des avantages 
comparatives et des surcoûts entrepreneuriaux dans ces espaces. 
 
L’auteur part de l’hypothèse que l’insularité conditionne le comportement 
économique de ces pays, les rendant économiquement très vulnérables et 
présentant ainsi un tissu entrepreneurial peu compétitif. Toutefois, il défend aussi 
que la configuration territoriale de ces espaces fini par doter ces pays d’un ensemble 
d’avantages comparatives. 
 
Cette performance économique serait expliquée essentiellement par la configuration 
géographique de ces États, principalement compte tenu de sa petite dimension 
territoriale, démographique et économique, par son accessibilité réduite et par sa 
grande fragmentation territoriale, bien que subsidiairement son niveau de 
développement économique et social et son statut politique puissent aider à 
expliquer ce comportement.  
 
Pour la validation de ces hypothèses l’auteur a, d’une part, comparé la performance 
de certains de ces indicateurs statistiques des PEID avec ceux des États 
continentaux développés et ceux en développement et, d’autre part, il a analysé 
l’influence des variables que caractérisent la condition insulaire sur ce comportement 
et sur les entreprises sises dans l’île de Santiago au Cap-Vert. L’auteur a fait recours 
tant au recueil et à l’analyse de ces données, à la consultation de diverses sources 
statistiques et biographiques, à la réalisation d’interviews et à l’application de 
questionnaires qu’à des techniques de statistique descriptive, multivariée et de 
l’«environmental scanning».  
 
Les résultats obtenus confirment les hypothèses présentées au départ. Les PEID 
présentent des niveaux de vulnérabilités économiques supérieures à ceux des 
restants pays développés et ceux en développement, dans la mesure où, d’une part, 
leurs économies sont peu diversifiées, très dépendantes de l’extérieur et avec une 



très forte propension à l’occurrence des désastres naturels et, d’autre part, ils 
supportent des coûts de fonctionnement de l’État plus élevés que ceux des autres 
pays en étude, générant ainsi une plus grande instabilité économique et social dans 
ces territoires.  
 
Toutefois, il faut noter que ces pays présentent un ensemble d’avantages 
comparatifs dans le secteur des services, tirant ainsi partie de rentes de situation, 
mais aussi du niveau de la cohésion sociale, de la modernisation des structures 
sociales, de la facilité pour adopter et propager des technologies qui, bien 
exploitées, pourront constituer d’importantes ressources économiques. 
 
Au niveau entrepreneurial, il est confirmé également l’idée que les entreprises des 
PEID sont moins compétitives que leurs congénères du continent, étant donné 
qu’elles présentent des surcoûts tant au niveau des technologies, des 
approvisionnements, de la production, de la vente et distribution qu’au niveau des 
ressources humaines, compromettant ainsi la capacité compétitive de leurs 
entreprises, notamment celles qui opèrent dans les secteurs primaires et 
secondaires. 
 
Les analyses effectuées corroborent également l’idée que les variables qui 
configurent la condition insulaire exercent une grande influence sur la performance 
macro-économique de ces États, en particulier, la petite dimension démographique 
et économique, la réduite accessibilité, la vulnérabilité économique et le niveau 
développement économique et social de ces pays. En revanche, au niveau 
entrepreneurial les variables de l’insularité qui exercent une plus grande influence 
sur le développement des entreprises insulaires sont le statut politique des pays, la 
dimension territoriale, démographique et économique des États, le degré de 
fragmentation territoriale et le niveau de l’accessibilité des îles. 
 
Mots clés: Insularité, Petits États Insulaires en Développement, Vulnérabilité 
Économique, Avantages Comparatives, Coûts Entrepreneuriaux de l’Insularité. 
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                                                                INTRODUÇÃO        

                                  
As ilhas sempre exerceram um papel muito relevante na economia mundial, 

visível, entre outros, no facto de algumas grandes potências económicas que a 

humanidade já conheceu terem tido a sua origem e o seu palco de actuação 

em espaços insulares (Grã-Bretanha, Japão). Estes surgem muitas vezes 

como cenários para grandes feitos e para grandes realizações económicas. 

Contudo, simultaneamente são também apontados como espaços condenados 

à não viabilidade e à vulnerabilidade económica crónica, caso dos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento (PEID).  

 

As economias insulares são férteis neste tipo de contrastes. Se de um lado 

temos territórios insulares cuja economia é das mais abertas do Mundo, com 

sociedades muito dinâmicas, que ocupam lugares cimeiros no processo da 

globalização económica (Manhattan, Vancouver Island, Hong Kong, Singapura, 

etc.), do outro lado do prisma temos espaços insulares pouco dinâmicos, 

vivendo em situação de autarcia económica, funcionando como repositórios de 

práticas económicas ancestrais (Papua Nova Guiné, Tonga, Ilhas Salomão, 

etc.).  

 

Com efeito estes casos demonstram que as economias insulares caracterizam-

se antes de mais pela sua diversidade, não se podendo portanto formular à 

partida qualquer lei determinista para explicar a situação económica nestes 

territórios. Todavia, faz parte da nossa consciência colectiva todo um conjunto 
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de argumentação utilizado nos meios políticos, empresariais e científicos 

regionais, nacionais e internacionais que defende que as ilhas, mormente os 

PEID, estão sujeitas a um conjunto de condicionantes de índole económica, 

decorrentes da sua condição geográfica, que influem no desenvolvimento e 

desempenho económico desses espaços e das empresas aí instaladas. Por 

vezes condicionando positivamente, outras influindo negativamente. 

  

Perante estes factos e argumentos contraditórios, todos apresentando 

elementos plausíveis, em quais dos lados deve-se posicionar? Deve-se optar 

pela via que defende que as economias insulares, designadamente os PEID, 

estão sujeitas a condicionalismos económicos próprios, decorrentes da sua 

configuração territorial ou escolher o enfoque que defende que os espaços 

insulares estão sujeitos aos mesmos processos e leis que regem o 

funcionamento das restantes economias? 

 

Diante desse dilema, a posição mais acertada a ser tomada por um 

investigador não será tanto posicionar-se a priori num dos campos, mas sim 

investigar as evidências, formulando hipóteses, e só depois enunciar “juízos 

definitivos” caso os resultados obtidos assim os permitam. Assim sendo, 

escolhe-se como tema para investigação: A Insularidade e as suas 

Condicionantes Económicas. O caso dos Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento. 

 

Seguindo uma abordagem extensiva, a investigação irá abarcar os pequenos 

espaços insulares que sejam Estados independentes, e que apresentam 

estruturas económicas características dos países em vias de desenvolvimento 

(ver Quadro 2.1). Da análise excluiu-se os Estados insulares desenvolvidos e 

as regiões insulares, tendo em conta que estas entidades não padecem, pelo 

menos do ponto de vista macroeconómico, dos condicionalismos anteriormente 

referidos, na medida em que estão integrados em espaços com alguma 

robustez económica, ou porque já apresentam um tal grau de desenvolvimento 

que conseguem mitigar os impactes da insularidade sobre a sua economia.  
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O estudo vai privilegiar um enfoque predominantemente Geográfico, com um 

olhar simultaneamente holístico e territorial, realçando sobretudo as questões 

económicas que o tema levanta, podendo ser enquadrado, por isso, no âmbito 

da Geografia Económica.  

 

A inexistência de análises de conjunto sobre a insularidade e economia na 

Geografia Humana justifica esta leitura a diferentes escalas, existindo apenas 

contribuições parcelares e avulsas, referindo-se muitas vezes a realidades 

específicas que não permitem uma imagem de síntese. Além do mais este 

estudo multi-escalas abre espaço para que se possa fazer uso de métodos, 

técnicas e olhares diferenciados, permitindo assim leituras complementares, 

mas também diferenciar padrões sistemáticos de idiossincrasias e 

particularismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atingir este objectivo geral, por razões de índole metodológica e 

operacional, este intento foi desagregado em propósitos menos abrangentes, 

portanto mais acessíveis de serem executados. Assim sendo, ao longo do 

estudo procura-se atingir os seguintes objectivos específicos: 

 

 

 

 

 

Com esta investigação pretende-se analisar até que ponto a insularidade 

condiciona/influência o desempenho económico dos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento, mormente o seu comportamento 

macroeconómico e a competitividade das suas firmas. Mas também dissecar 

em que medida a insularidade contribui para que estes territórios tenham 

algumas vantagens comparativas, que têm por base o facto de serem espaços 

ilhas, no intuito de encontrar evidências que confirmem ou refutem a 

insularidade como um factor que interfere com os processos e as actividades 

económicas. 
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1 RAZÕES DE UMA ESCOLHA  
 

A escolha deste tema para investigação resulta de uma inquietude pessoal que 

tem vindo a ganhar corpo desde finais da Licenciatura em Geografia e 

Planeamento Regional, todavia sucessivamente adiada, mas que foi 

amadurecendo ao longo do tempo. 

 

Todavia, as razões que sustentam a escolha do tema fundamentam-se 

principalmente, como não podia deixar de ser, em argumentos de ordem 

científicos, mormente: 

 

• A inexistência de um corpo teórico sobre a insularidade nas Ciências 

Sociais, designadamente na Geografia Humana; 

• A possibilidade de poder-se compreender de que forma a configuração 

geográfica de um território influência as suas estruturas, processos e 

• Definir o que é a insularidade; 

• Identificar quais são as diferentes dimensões da insularidade; 

• Determinar quais são os elementos que compõem a insularidade; 

• Indicar quais são as variáveis explicativas da insularidade; 

• Estabelecer como é que os elementos que compõem a 

insularidade se articulam entre si; 

• Constatar e explicar os impactos macroeconómicos da insularidade 

nos PEID; 

• Averiguar e aclarar a existência de vantagens comparativas nos 

PEID engendradas pela insularidade; 

• Verificar e explicar a acção da insularidade sobre as empresas 

implantadas nos PEID; 

• E avaliar o papel das variáveis da insularidade no desempenho 

macroeconómico dos PEID e das empresas aí instaladas. 
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actividades económicas (um dos objectivos fundadores da Geografia 

Económica, pese embora escassearem estudos sobre o assunto); 

• Perceber até que ponto a insularidade condiciona o desempenho das 

actividades económicas, tendo em conta que os estudos existentes têm 

um carácter essencialmente sectorial, teórico ou empírico, padecendo 

por vezes de um carácter excessivamente “oficial” e “voluntarista”, nos 

quais o rigor científico é colocado em segundo plano;  

• Conhecer os condicionalismos a que estão sujeitos os territórios 

insulares nas suas trajectórias de desenvolvimento económico, e em 

função das constatações apresentar subsídios credíveis para a 

formulação de políticas de desenvolvimento para os PEID; 

• A escassez de estudos sobre a temática em língua portuguesa, apesar 

de três dos sete Estados que compõem a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa serem pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e os restantes cinco possuírem territórios insulares1; 

• A circunstância das ilhas poderem funcionar como “espaços 

laboratórios”, por serem territórios de pequena dimensão, circunscritos 

pelo mar, permitindo deste modo testar teorias, metodologias e estudar 

processos que poderão ser extrapolados para outros espaços.  

  

A estas razões acresce-se ainda o facto do autor da tese ser natural de um 

território insular. Circunstância que interpela à compreensão da problemática 

em estudo. Desde os primeiros anos de estudante universitário pode-se 

constatar que as teorias, os processos económicos apresentados pelos 

diferentes autores não se aplicavam na sua totalidade aos espaços insulares, 

para não dizer que não conseguiam explicar satisfatoriamente os processos 

que aí ocorriam. Esta constatação levou ao nascimento de um conjunto de 

interrogações e questionamentos sobre a realidade económica insular. 

 

Ao longo do tempo esta curiosidade foi sendo saciada e amadurecida com a 

leitura de vários autores. O que permitiu constatar que havia outras pessoas 

que padecem das mesmas preocupações. 
                                                 
1 No caso da Geografia destacam-se alguns estudos regionais sobre ilhas realizados nos anos 
50 e 60 do Séc. XX, por Geógrafos da Escola de Lisboa, muito deles já datados. 
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Tendo “sido colocado” perante a necessidade de escolher um tópico para 

investigação, a escolha recaiu naturalmente sobre o tema em questão, tendo 

em conta a afinidade desenvolvida com o mesmo, mas também o facto deste 

ser um assunto que ainda não faz consenso entre a comunidade científica. 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO 
 
A análise da literatura que estuda as actividades económicas nos territórios 

insulares apresenta-se contraditória. A produção teórica tende a admitir que a 

insularidade funciona como um elemento condicionador da actividade 

económica, gerando situações de instabilidade económica e de sobrecustos 

empresariais, mas também dando origem ao aparecimento de algumas 

vantagens comparativas no sector dos serviços, com as desvantagens a 

suplantarem as vantagens. Porém, os estudos empíricos não confirmam estes 

factos na sua totalidade. Estas contradições podem ser explicadas em parte 

devido ao uso de abordagens metodológicas estáticas e exclusivamente 

quantitativas, que se preocupam essencialmente em analisar as macro-

variáveis económicas, sem se preocuparem com a estrutura e a qualidade do 

desempenho económico, que estuda os custos de produção final, mas sem 

analisar a estrutura dos custos de produção ao longo da cadeia de valor. 

 

Os estudos sobre esta temática desenvolvidos no seio da Geográfica até ao 

momento mostram-se igualmente pouco conclusivos. Neste âmbito a 

insularidade tem deparado com uma leitura biofísica própria da Geografia 

Física, e uma outra social característica da Geografia Humana. A Geografia 

Física cinge-se à análise das consequências da pequena dimensão territorial, 

do isolamento e da fragmentação territorial nos elementos bióticos e abióticos, 

ao passo que a Geografia Humana ocupa-se das consequências da pequena 

dimensão, da difícil acessibilidade e da fragmentação territorial na estrutura 

demográfica, social, cultural, política e económica desses espaços. 

 

Dentro da Geografia Física destacam-se os trabalhos de MAcARTHUR e 

WILSON (1967) e WALLACE (1880) focando principalmente os efeitos da 
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insularidade na fauna e na flora (IGU, 2006), enquanto que no âmbito da 

Geografia Humana tem-se assistido a um conjunto de estudos que tendem a 

privilegiar sobretudo a componente demográfica, social, cultural e política em 

detrimento da componente económica, evidenciado diferentes perspectivas: 

descritiva (ROYLE, 2001), funcional (RÜE, 1935), pós-colonial (PERÓN, 1993), 

dialéctica (CONNELL, 1988), verificando-se contudo uma ausência de estudos 

estruturais.  

 

A existência dessas lacunas e contradições, mormente no campo da Geografia 

Humana, exortam que o tema seja debatido e analisado, com o intuito de se 

contribuir para o seu aclaramento e resolução. Por conseguinte, fazendo uso 

de uma abordagem preferencialmente estrutural, decidiu-se adoptá-lo como 

questão de investigação:  

 

Em resposta a estas questões apresenta-se duas explicações provisórias que 

deverão ser testadas ao longo do estudo. A hipótese básica assume a 

existência de consequências económicas provocadas pela insularidade e 

explica os referidos impactes como o resultado da acção 

combinada/sinergética das variáveis geográficas que caracterizam as ilhas. 

Assim sendo, a pequena dimensão territorial, demográfica e económica, a 

difícil acessibilidade e a fragmentação territorial seriam os factores principais 

que explicam as estruturas e os processos económicos que ocorrem nos PEID. 

Mormente a existência de economias muito especializadas e dependentes do 

exterior, cujos governos estão sujeitos a gastos elevados, muito frágeis do 

ponto de vista ambiental, que no conjunto acabam por configurar economias 

vulneráveis, muito expostas aos choques externos. Além do mais, estes 

factores seriam também responsáveis por algumas vantagens comparativas 

existentes nestes espaços, resultantes da existência de rendas de situação 

A insularidade condiciona o desempenho económico dos espaços e 

das empresas insulares? Ela engendra situações de vulnerabilidade 

económica, de vantagens comparativas e de sobrecustos empresariais 

nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento?  
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engendradas pela insularidade, e por sobrecustos no funcionamento das 

empresas insulares ao nível do abastecimento, da produção e da distribuição, 

fazendo com que estas sejam menos competitivas. Portanto, os impactes 

económicos da insularidade manifestam-se em termos de intensidade e 

diversidade em função da maior ou menor dimensão territorial, demográfica e 

económica, do grau de acessibilidade e de fragmentação territorial que as ilhas 

possam possuir.  

 

A hipótese secundária, complementar à primeira, assume igualmente a 

existência de consequências económicas provocadas pela insularidade, e 

explica a ocorrência dos referidos impactes em função do nível de 

desenvolvimento económico, social e do estatuto político dos territórios 

insulares. O fraco nível de desenvolvimento económico e social dos PEID 

torna-os em espaços com economias pouco diversificadas, muito dependentes 

do exterior, com altos custos de funcionamento por parte do Estado, incapazes 

de fazerem face aos seus problemas ambientais. Daqui resultaria o facto de 

serem economias muito vulneráveis do ponto de vista económico, não obstante 

poderem ter também algumas vantagens comparativas. Em decorrência do seu 

baixo nível de desenvolvimento, os processos económicos que aí ocorressem 

tenderiam a ser, também, menos eficazes, resultando em sobrecustos no 

abastecimento, produção e distribuição por parte das empresas insulares. 

Realidade essa que seria compartilhada com a generalidade dos países em 

vias de desenvolvimento. 

 

Simultaneamente, enquanto hipótese secundária, aponta-se o estatuto político 

da ilha como um outro elemento explicativo do desempenho económico dos 

PEID. Na medida em que o seu estatuto político condiciona a sua pertença a 

espaços económicos mais amplos ou mais reduzidos, influenciando deste 

modo a diversificação económica, a dependência externa, os gastos públicos, 

a capacidade de fazer face às catástrofes naturais e consequentemente o seu 

grau de vulnerabilidade económica. Não esquecendo também que os estatuto 

político pode potenciar o aparecimento de vantagens comparativas, bem como 

sobrecustos nos processos económicos. 



Introdução 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
9 

 

Um pequeno Estado insular em desenvolvimento que possua a categoria de 

Estado Associado a uma grande metrópole, ou uma região insular que goza de 

elevado grau de autonomia política integrada num Estado continental terão 

maiores possibilidades de diversificar a sua economia, diminuir a dependência 

externa, de partilhar e externalizar gastos públicos, de mitigar os efeitos 

nefastos dos fenómenos naturais e por essa via diminuir a sua vulnerabilidade 

economia e potenciar mais as suas vantagens comparativas e a 

eficiência/eficácia das suas empresas. Isto porque têm acesso a um mercado 

maior, recebem mais fundos financeiros e tiram partido de economias de 

escala. Realidade que não ocorre com os PEID independentes, que não 

podem tirar partido de mercados maiores e de um maior acesso a fundos 

financeiros que advém da solidariedade interterritorial, não obstante receberem 

as ajudas públicas ao desenvolvimento.  

 

A investigação que ora se apresenta teve como fio condutor estas hipóteses, 

as quais estão reflectidas na própria organização da tese. 

 

3ORGANIZAÇÃO DA TESE 
 
Para além da presente Introdução e da conclusão a tese é composta por doze 

Capítulos (ver Quadro 1). 

 

Primeiro, no Capítulo I, faz-se a revisão da literatura sobre a insularidade no 

âmbito das Ciências Sociais como um todo, para depois centrar-se no campo 

das Ciências Económicas e da Geografia Humana.  

 

Seguidamente, o Capítulo II, incide nos aspectos metodológicos do estudo, 

explicitando os diferentes procedimentos realizados para levar a cabo o 

mesmo.  

 

Depois, no Capítulo III, desenvolve-se o modelo analítico adoptado para a 

operacionalização da investigação, dando a conhecer o quadro teórico que 

serviu de suporte para o desenvolvimento da tese. 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

10 
 

 

   
 F

on
te

: E
la

bo
ra

do
 p

el
o 

au
to

r 

Q
u
ad
ro
 1
 O
rg
an
iz
aç
ão
 d
a 
T
es
e 



Introdução 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
11 

 

Enquanto que o Capítulo IV, traça o perfil geográfico dos PEID, onde se faz 

uma caracterização geográfica desses espaços, realçando sobretudo as suas 

estruturas territoriais dominantes. 

 

Em seguida, no Capítulo V, estuda-se a questão da especialização económica 

das pequenas economias insulares em desenvolvimento, com a finalidade de 

se conhecer os vários perfis de especialização económica dos PEID, bem 

como a sua intensidade e estrutura. 

 

No Capítulo VI, aborda-se a temática da dependência económica dos PEID, 

visando conhecer as suas manifestações e as suas diferentes dimensões. 

 

Entretanto, o Capítulo VII, destaca, por sua vez, a problemática da 

vulnerabilidade ambiental dos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, enfocando sobretudo as implicações económicas que daí 

resultam para os PEID. 

 

Segue-se o Capítulo VIII, Custos Públicos da Insularidade, que procura 

constatar a existência de sobrecustos no funcionamento das instituições 

públicas dos PEID e entender as suas consequências económicas.  

 

No Capítulo IX, debruça-se sobre a problemática da vulnerabilidade económica 

dos PEID, enfatizando os seus efeitos sobre o crescimento económico e bem-

estar económico e social desses espaços. 

 

Por seu turno, o Capítulo X investiga sobre a existência de vantagens 

comparativas reveladas nos PEID ao nível das exportações de bens e 

serviços, mas também no que se refere à coesão social, à facilidade para 

promover a modernização social e à difusão das inovações tecnológicas. 

 

Já no Capítulo XI, expõe-se os custos empresariais da insularidade, onde se 

procura conhecer os efeitos da insularidade sobre o desempenho económico 

das empresas localizadas nos PEID, mormente avaliar a existência de 

sobrecustos sobre os diversos elementos da cadeia de valor das firmas, 
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respectivamente: infra-estruturas; tecnologia; recursos humanos; compras; 

produção; venda e distribuição, e marketing.  

 

A finalizar no Capítulo XII, examina-se até que ponto os padrões constatados 

resultam da acção de variáveis como a pequena dimensão (territorial, 

demográfica, económica), a reduzida acessibilidade, a fragmentação territorial, 

o nível de desenvolvimento (económico e social) ou o estatuto político dos 

PEID.  

 

A culminar o trabalho apresenta-se as conclusões onde vai-se destacar os 

resultados mais relevantes obtidos durante a investigação.  
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CAPÍTULO I –  

INSULARIDADE ENQUANTO OBJECTO DE ESTUDO  
 

 

INTRODUÇÃO   
 
A produção científica sobre a problemática da insularidade apesar de pouco 

vasta, não deixa de ser diversa. Por conseguinte, com vista à optimização 

desta investigação, torna-se imperioso recensear, sistematizar e sintetizar os 

diferentes contributos realizados até ao momento sobre a questão da 

insularidade, visando recolher subsídios, mas também identificar as possíveis 

lacunas, omissões e contradições existentes de modo que possam ser 

estudadas e contribuir-se por esta via para a sua elucidação. Seguindo estes 

propósitos, o presente capítulo pretende identificar, descrever, comparar e 

avaliar as diferentes contribuições para o tema em estudo facultada pelas 

Ciências Sociais, com realce para as Ciências Económicas e para a Geografia 

Humana.  

 

1INSULARIDADE  ENQUANTO  OBJECTO  DE  ESTUDO  DAS  CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

 
Os Cientistas Sociais têm manifestado algum interesse no estudo da temática 

da insularidade, com contributos oriundos essencialmente das Ciências 

Económicas e da Geografia Humana, acompanhados esparsamente por 
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subsídios provenientes da Ciência Política (ANCKAR, 1995, 2004, 2006, 2007; 

HACHE, 1998), do Direito Público (CRAWFORD, 1989; JOLLARD, 2001), da 

Sociologia (PITT, 1980, 1985), da Antropologia (MEISTERSHEIN, 1988) e das 

Ciências da Educação (ATCHOARENA, 1993), etc. Este interesse resulta do 

facto das ilhas serem micro sociedades onde as forças de mudança podem ser 

observadas e analisadas em boas condições (HACHE, 1998).  

 

Estudos sobre a produção científica relacionada com a insularidade são 

escassos, contudo as investigações científicas versando o tema têm estado a 

crescer, acompanhando o aumento da importância política desses territórios.  

 

Destes trabalhos têm resultado algum manancial de informação, de qualidade 

e quantidade muito variada, todavia sem responder satisfatoriamente o que é a 

insularidade e quais são os seus potenciais efeitos sobre as sociedades 

humanas. 

 

A análise da bibliografia referente à temática da insularidade produzida pelas 

Ciências Sociais revela a inexistência de estudos que abrangem 

simultaneamente a dimensão teórica e empírica, macro e micro, e que fazem 

análises comparativas sistemáticas entre as ilhas e os seus vizinhos 

continentais, bem como entre as próprias ilhas. O que permitiria dizer com 

irrefutável evidência porquê e como a insularidade pode ser uma causa de 

diferenciação económica, social e cultural (HACHE, 1998). Tem prevalecido 

sobretudo estudos sectoriais, teórico ou empíricos e investigações sobre ilhas 

isoladas que por si sós não permitem uma visão de conjunto e 

consequentemente concluir sobre as especificidades da condição insular. 

 

Nas análises efectuadas constatou-se a existência de duas grandes tendências 

no âmbito das Ciências Sociais: uma que afirma a irrelevância analítica da 

insularidade para compreender as estruturas e os processos sociais e 

económicos e uma outra orientação que defende o seu contrário, para as 

explicar. 
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A abordagem que refuta a relevância analítica da insularidade defende que os 

espaços insulares devem ser estudados no âmbito das sociedades pequenas e 

isoladas, como é o caso, por exemplo, dos territórios continentais encravados. 

Os defensores desta corrente afirmam que as eventuais especificidades 

dessas sociedades teriam como causa não a insularidade, mas sim a pequena 

dimensão desses espaços. Reconhecem que as ilhas possuem uma estrutura 

e uma dinâmica social, cultural, política e económica diferente quando 

comparadas com outras áreas continentais, porém negam que a condição 

insular possa ter alguma influência no desempenho global destes espaços. 

Esta orientação tem um enfoque marcadamente macro e sectorial, dando 

pouca atenção às dinâmicas micro e às estruturas económicas e sociais 

vigentes nas ilhas. É uma tendência seguida essencialmente por economistas, 

caso de SELWIN (1980), SRINIVASAN (1986), GODENAU e MARTIN (1996), 

ARMSTRONG e READ (1995, 2004), e por alguns geógrafos, como FEBVRE 

(1922) e BLANCHE (1950).   

 

A tendência que afirma a relevância analítica da insularidade, por seu turno, 

estriba a sua argumentação em aspectos de índole essencialmente 

qualitativos, procurando mostrar o carácter específico dos espaços insulares. 

Para tal os defensores desta corrente fazem uso de indicadores que permitem 

aferir não apenas as magnitudes dos fenómenos, mas também as suas 

estruturas e dinâmicas. Ainda que para fins aplicados estes acompanhem a 

orientação que defende que as sociedades insulares são variantes de 

comunidades de reduzida dimensão, na medida em que a insularidade é um 

conceito sinergético de difícil materialização. De sorte que a sua 

operacionalização exige que esta seja simplificada, passando a ser estudada 

como sinónimo de pequena dimensão, difícil acessibilidade, e por vezes 

também como equivalente de fragmentação territorial.  

 

A orientação que defende a irrelevância analítica da insularidade foi dominante, 

sobretudo, entre os anos 60 e a primeira metade da década de 80 do Séc. XX. 

Nesse período inicial, anos 60 e 70 do séc. XX, a preocupação principal dos 

investigadores foi sobretudo enfatizar os problemas comuns e específicos dos 

territórios insulares, veja-se o trabalho pioneiro de DEMAS (1965).  
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Ao passo que a corrente contrária, que defende a relevância analítica da 

insularidade, começa a lançar as bases da sua afirmação no ano de 1980, com 

a publicação de um número da revista WORLD DEVELOPMENT dedicado às 

ilhas, coordenado por Edward Dommen, que marca o início da ruptura com o 

paradigma dominante até então. Tendo surgido no mesmo período outras 

publicações como SHAND (ED.) (1980), BROOKFIELD (ED.) (1980), PITT 

(1980), MOLES (1982), BERTRAM e WATTERS (1985), DOUMENGE (1985b), 

AMARAL (1987), CRUZOL, HEIN e VELLAS (DIR.) (1988), CONNELL (1988), 

MEISTERSHEIN (1988) e ROYLE (1989) que vieram contribuir para a 

afirmação desta nova tendência. Estes autores defendem a relevância analítica 

do conceito insularidade bem como a necessidade de se dar um tratamento 

diferenciado à problemática da insularidade no âmbito das Ciências Sociais.  

 

As investigações realizadas durante este período, anos 80 do séc. XX, 

colocaram o seu enfoque sobretudo na questão da viabilidade económica e 

política dos PEID, na sua capacidade de existirem enquanto Estados sujeitos 

do Direito Internacional, com direitos e obrigações perante a comunidade 

internacional. Veja-se os estudos de DOUMENGE (1985a, 1985b) e de 

CONNELL (1988).  

 

Nos anos 90 do séc. XX, por sua vez, os investigadores privilegiaram 

principalmente os estudos sobre a vulnerabilidade económica das pequenas 

economias insulares, a problemática do desenvolvimento sustentável e, 

também algumas pesquisas relacionadas com a especialização económica 

internacional desses territórios. Entre as análises realizadas, neste período, 

pela sua importância destacam-se os seguintes: MARTIN (1994), BRIGUGLIO 

(1995), PAULIN (1997), BALDACCHINO e GREENWOOD (EDS.) (1998) e 

ATKINS, MAZZI e EASTER (2000).  

 

Seguidamente, inicio do séc. XXI, constata-se a introdução de novas temáticas 

de investigação. A atenção já não recai tanto nas vulnerabilidades, mas sim na 

forma de tornar estes espaços mais resilientes, veja-se GUILLAUMONT 

(2007). Todavia, o que distingue a primeira década do séc. XXI das décadas 

anteriores é sobretudo o aparecimento de sínteses sobre a problemática da 
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insularidade que procuram fazer um ponto da situação. Aqui podem ser 

destacados os trabalhos de ROYLE (2001), BOUCHARD (2004), 

BALDACCHINO (ED.) (2007), e de LEVRATO (DIR.) (2007).  

 

Para além das obras dos autores supra referidos, assistiu-se igualmente na 

segunda metade do séc. XX à publicação de um conjunto de estudos no seio 

de várias instituições regionais e internacionais que se debruçaram sobre o 

tema. Quer sobre a forma de estudos isolados (UNCTAD, 1985, 1988, 1974), 

quer no âmbito de estudos continuados, caso da UNESCO incluído na série 

MAN AND BIOSFERE e na revista INSULA dedicada às ilhas. Do mesmo 

modo devem ser realçados também os estudos desenvolvidos pela 

COMMONWEALTH (1985, 1997, 1998, 1999) e pela Conferência das Regiões 

Periféricas Marítimas da Europa (CRPM) por intermédio da EURISLES (1996, 

1997, 1999, 2002). 

 

Não obstante estes contributos das Ciências Sociais, ainda não foi possível 

desenvolver uma teoria social sobre a insularidade. Pese embora, algumas 

tentativas nesse sentido, caso das ideias apresentadas por MOLES (1982) e 

DEPRAETERE (1991a e 1991b), desenvolvidas posteriormente por McCALL 

(1994). Estes autores defendem uma Nissologia, uma Ciência das ilhas para 

fazer um estudo crítico, inter e pluridisciplinar das ilhas, a partir de um prisma 

insular e não continental, no intuito de desenvolver uma teorização sobre as 

ilhas, e refutar as interpretações parciais sobre a condição insular. Esta 

corrente foi desenvolvida inicialmente dentro Psicologia Ambiental por Moles e 

resgatado por Depraetere para a Geografia, depois foi amplificado por McCall 

no âmbito da Antropologia com um enfoque muito marcado pelo paradigma 

pós-colonial. Todavia, não se afirmou como uma verdadeira teoria social sobre 

insularidade. 
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2  INSULARIDADE  ENQUANTO  OBJECTO  DE  ESTUDO  DAS  CIÊNCIAS 

ECONÓMICAS 

 

Os estudos sobre a insularidade nas Ciências Económicas seguem, grosso 

modo, às grandes tendências vigentes no conjunto das Ciências Sociais.2 A 

inovação introduzida pelas Ciências Económicas recaiu essencialmente numa 

clara demarcação entre estudos de carácter macroeconómico e investigações 

de índole microeconómico. 

 

Os estudos de cariz macroeconómico foram predominantes nas décadas de 

60, 70 e inícios de 80 do séc. XX e têm em comum o facto de apresentarem 

uma grande unanimidade sobre os problemas económicos das sociedades 

insulares. Esta prevalência de estudos macroeconómicos pode ser justificada 

pela inexistência de dados estatísticos “micro”, tendo em conta a irrelevância 

económica destes territórios, mas também pelo contexto ideológico então 

vigente, de cariz marcadamente keynesiano e intervencionista, que 

propugnava uma forte acção do Estado ao nível das políticas económicas. 

 

Quando se observa o conteúdo dos referidos estudos macroeconómicos 

constata-se uma clara diferenciação temática ao longo do tempo. É assim que 

durante os anos 60, 70 e primeira metade da década de 80, as análises focam 

sobretudo os handicaps estruturais e a questão da viabilidade económica dos 

PEID, para nos finais da década 80 e durante toda a década de 90 a 

preocupação passar a centrar-se nas questões da especialização económica 

internacional, do problema do desenvolvimento sustentável e da 

vulnerabilidade económica. Enquanto que nos primeiros anos do séc. XXI a 

ênfase tem sido colocada na questão da resiliência económica e na produção 

de compêndios sobre a economia desses espaços. 

 

Até por volta de 1985 estes estudos macroeconómicos eram de carácter 

marcadamente teórico e refutavam a relevância analítica da insularidade 

                                                 
2 Estudos sobre a produção bibliográfica realizada pelas Ciências Económicas sobre os 
territórios insulares são praticamente inexistentes, veja-se o caso de LOGOSSAH e SALMON 
(1995). 
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enquanto factor explicativo. Após esta data assistiu-se a uma transição 

conceptual, isto é os estudos macroeconómicos passaram a ter uma matriz 

essencialmente empírica e a insularidade passou a ser considerada enquanto 

categoria analítica. 

 

A abordagem microeconómica, por sua vez, só veio a ganhar relevância a 

partir da segunda metade da década de 80, como consequência de uma maior 

disponibilidade de dados estatísticos, mas sobretudo resultante da mudança de 

paradigma ao nível do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional que 

passaram a limitar a intervenção dos governos na esfera económica. Estes 

viram-se inibidos de fazer uso dos instrumentos de política económica 

clássicos (política monetária, fiscal e orçamental), pelo que, para a 

dinamização da sua economia, a atenção passou a incidir sobretudo em 

sectores económicos específicos e nas empresas. 

 

Estes estudos microeconómicos têm apresentado uma orientação 

essencialmente empírica, enquadrados dentro da perspectiva que advoga a 

insularidade como um conceito relevante para explicar as estruturas, os 

processos e as actividades económicas que ocorrem nas ilhas. Procuram 

compreender quais os impactes da insularidade no desenvolvimento das 

actividades económicas, conformando duas grandes tendências: 

 

• Uma que se preocupa em fazer estudos globais abarcando todos os 

factores com potencial incidência sobre os vários sectores de actividade 

económica; 

• A segunda que se dedica à análise de aspectos pontuais, que na óptica 

desta corrente seriam os mais relevantes para compreender a incidência 

da insularidade na economia. Caso dos transportes, comunicações, 

água e energia. 

 

Desta segmentação entre estudos macros e micros resulta a escassez de 

estudos que conciliam a abordagem macro e microeconómica, o enfoque 

teórico e o empírico, com a excepção da obra dirigida por LEVRATO (DIR.) 

(2007).  
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2.1 – ABORDAGEM MACROECONÓMICA  
 
 
O primeiro contributo sistemático da Ciência Económica para a compreensão 

das implicações macroeconómicas da insularidade data de 1957. Ano em que 

a Associação Económica Internacional realizou em Lisboa o congresso sobre 

as “Consequências Económicas do Tamanho das Nações”, cujas actas foram 

editadas por ROBINSON (ED.) (1960): The Economic Consequences of The 

Size of The Nations. A publicação analisa as relações entre o tamanho das 

nações e a sua eficiência económica, ao mesmo tempo que avalia as ligações 

entre a extensão dos países e os custos de administração que estes suportam, 

bem como as possíveis estratégias que os Estados podem usar para contornar 

a sua pequena dimensão. Esta obra tornou-se numa referência incontornável 

para os estudiosos que analisam as relações entre insularidade e economia, 

designadamente para os autores que perfilham a ideia de que as economias 

arquipelágicas devem ser analisadas no âmbito das sociedades de reduzida 

dimensão.  

 

Seguidamente, surge em 1965 o livro de DEMAS (1965): The Economics 

Development in Small Countries with Special Reference To The Caribean, que 

segue, grosso modo, a ideia de ver nas economias insulares uma versão das 

economias de pequena dimensão, não obstante o autor elencar um conjunto 

de handicaps estruturais que tolhem o desenvolvimento dos pequenos Estados 

do Caribe, entre as quais alguns específicos dos espaços insulares.  

 

Depois aparece o artigo publicado por SELWYN (1980): “Smallness and 

Islandness” onde o autor, fazendo uso de dados empíricos, compara a 

economia das Ilhas Maurícias com a da Suazilândia, tendo concluído que a 

insularidade não é relevante do ponto de vista económico.  

 

No entanto, em contra corrente aparecem, em 1980, duas obras marcantes 

que vieram defender a especificidade das pequenas economias insulares, tidos 

hoje como referenciais teóricos para a perspectiva que defende a relevância 

analítica da insularidade: DOMMEN (ED.) (1980): “Islands” inserido na revista 
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World Development e a obra colectiva editada por SHAND (ED.) (1980): The 

Island States of The Pacific and Indian Oceans: Anatomy of Development.  

 

Ao passo que, em 1982, surgem duas publicações importantes no concernente 

aos estudos sobre as economias insulares. O número especial da revista 

Regional Development Dialogue editado por HIGGINS (ED.) (1982): “Regional 

Development in Small Islands Nations” e a obra editada por JALABAN (ED.) 

(1982): Problems and Policies in Small Economies, resultado de uma 

conferência internacional realizada pela Commonwealth. A obra traz uma 

importante reflexão teórica sobre o tamanho dos países e as suas implicações 

económicas, sendo considerado por muitos estudiosos como a principal 

referência sobre a questão das economias de pequena dimensão. 

 

Em seguida, adoptando a mesma orientação das obras supra referidas, o livro 

editado por DOMMEN e HEIN (EDS.) (1985): States, Microsates and Islands, 

vem reforçar esta tendência, todavia aqui já se nota alguma inclinação para a 

ruptura com os paradigmas dominantes até então, que olhavam para os 

espaços insulares como protótipos de economias de pequena dimensão. Veja-

se o estudo realizado por DOUMENGE (1985b) na mesma obra (a ser 

analisado mais á frente). 

 

Nesta sequência aparece também o artigo de SRINIVASAN (1986): “The Costs 

and Benefits of Being a Small, Remote, Island, Landlocked or Minestate 

Economy”, onde o autor procura encontrar provas empíricas que fundamentam 

a existência de condicionantes económicas provadas pela insularidade. Tendo 

concluído que as ilhas não têm um desempenho económico menos conseguido 

quando comparadas com os territórios continentais.  

 

Posteriormente surge a publicação L’ Enjeu des Petites Economies Insulaires, 

editado por CRUSOL, HEIN e VELLAS (DIR.) (1988) a fixar o quadro teórico 

que tem servido de base para a discussão das economias insulares. Numa 

abordagem essencialmente teórica os colaboradores da referida obra 

procuram analisar os diferentes problemas macroeconómicos que padecem as 
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economias insulares, debruçando também em questões sectoriais como o 

turismo, a indústria ou a agricultura. 

 

Ainda no campo especulativo, deve ser realçado também os trabalhos de 

Bernard Poirine, POIRINE (1993a): “Le Développement par la Rente dans les 

Petites Économies Insulaires” e POIRINE (1995): Les Petites Economies 

Insulaires: Théorie et Stratégies de Developpment, nos quais, seguindo um 

prisma eminentemente teórico, o autor procura explicar a grande dependência 

económica dos pequenos espaços insulares e o seu perfil de especialização 

económica internacional. 

 

Temáticas estas que são retomadas e expandidas em investigações como as 

de MARTIN (1994): Condicionantes y perfiles de la especialización 

internacional de los pequeños estados Insulares, e de PAULIN (1997): 

Théories de la Specializacion Internationale et Economies Insulaires: Le Case 

des Îles de la Caraibe, ambos dedicados à questão da especialização 

económica dos PEID. Com o primeiro a efectuar uma análise que abarca a 

totalidade dos PEID, fazendo uso de uma abordagem empírica, e o segundo a 

incidir apenas sobre a região das Caraíbas e a apresentar um enfoque 

essencialmente teórico. 

 

Neste período Lino Briguglio aparece como o grande impulsionador dos 

estudos sobre a vulnerabilidade económica dos PEID, acompanhado de alguns 

estudos promovidos pela Commonwealth. Veja-se BRIGUGLIO (1995): “Small 

Islands Developing States and their Economic Vulnerabilites” e ATKINS, MAZZI 

e EASTER (2000): A Commonwealth Index for Developing Countries. The 

Position of Small States, onde fazendo uso de abordagens empíricas, 

procuram criar índices que incluam os diferentes handicaps a que estão 

sujeitas as economias insulares e que contribuem para torná-las mais 

sensíveis aos choques externos.  

 

Ao mesmo tempo, que o estudo de ATKINS, MAZZI e EASTER (2000), surge o 

relatório co-patrocinado pela COMMONWEALTH SECRETARIAT/WORLD 

BANK (2000): Small States: Meeting Challenge in the Global Economy, de 
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matriz essencialmente teórica, onde os PEID são analisados no âmbito das 

pequenas economias. O documento realça as questões da vulnerabilidade 

económica e as estratégias para a sua mitigação num contexto económico 

marcado pela globalização.  

 

Entretanto, ARMSTRONG e READ (2006): “Geographical “handicaps” and 

Small States: Some Implications for The Pacific from a Global Perspective”, em 

que fazendo uso de técnicas de regressão múltipla, conluiem que as 

economias insulares, designadamente as do Pacifico, não padecem de 

nenhum handicap geográfico. Sublinhe-se que este artigo aparecesse num 

contexto temporal em que predomina a tese da relevância analítica da 

insularidade. O que quererá dizer que esta questão ainda não é um assunto 

encerado e que granjeia a unanimidade entre os investigadores.  

 

Mais recentemente, sucede o trabalho de GUILLAUMONT (2007): Assenssing 

the Economic Vulnerability of Small Island Developed Countries, em que, 

partindo de uma reflexão teórica, o autor apresenta um conjunto de propostas 

que visam dotar as economias insulares de maior capacidade para reagir aos 

choques externos, mitigando os efeitos da vulnerabilidade económica, sejam 

eles económicos ou naturais. 

 

Por fim, a culminar toda essa produção bibliográfica emerge o trabalho dirigido 

por LEVRATO (DIR.) (2007): Comprendre les Èconomies D’Outre Mer, 

dedicado às possessões ultramarinas francesas, onde os investigadores 

procuram conciliar as diferentes tendências. Conceptualmente os autores 

reconhecem a insularidade como categoria analítica, porém na 

operacionalização da pesquisa o enfoque seguido foi o das pequenas 

economias. Nota-se na obra um carácter aplicado e uma preocupação de 

abarcar os diferentes sectores de actividade económica (turismo, agricultura, 

indústria e transportes), bem como o cuidado de ligar a análise macro e a 

micro.  
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2.2 – ABORDAGEM MICROECONÓMICA  
 
 
As investigações que seguem a perspectiva microeconómica não abundam, e 

comparativamente com os estudos macroeconómicos, denotam uma menor 

sofisticação conceptual, contudo demonstram uma maior robustez 

metodológica, por ventura por serem estudos com um vincado carácter 

empírico e aplicado.  

 

De entre os trabalhos que seguem a linha microeconómica pode-se destacar 

os estudos de: WINTERS e MARTINS (2004): Beatiful But Costly. Business 

Costs in Small Remote Economies; e de FORT (DIR.) (1992): Coste de la 

Insularidad en Canarias. Ambos centram a sua atenção na análise dos 

impactes da insularidade nas actividades empresariais, observando de que 

forma a condição insular influência os factores de produção (transportes, 

comunicações, água e energia) e como esta incide nas actividades das 

empresas. Portanto, apresentam uma visão sectorial, incidindo em aspectos 

sobre as quais a insularidade se faz sentir com maior intensidade.  

 

Contrariamente, seguindo um enfoque global têm-se as análises realizadas 

pela FUNDACIÓN TOMILLO (2002): Los Costes de la Ultraperiferia de la 

Economia Canaria, e por OREJA (COORD.) (1999): El Impacto del Entorno en 

las Actividades Empresariales (El Caso de la Empresa en Canaria). Ambos os 

estudos procuram conhecer a globalidade dos impactes económicos da 

insularidade nas empresas industriais e de serviços, porém seguindo 

abordagens metodológicas diferentes. Enquanto o primeiro utiliza dados da 

contabilidade regional (Canárias) para construir uma tabela de Input-Output e a 

partir daí fazer comparações com o que acontece na península e por essa via 

quantificar os custos da insularidade; o segundo segue uma metodologia 

oposta de cunho marcadamente qualitativo, isto é, fazendo uso de técnicas de 

análise e diagnóstico do meio envolvente (environmental scanning), os autores 

procuram conhecer de que forma a insularidade afecta o desempenho 

económico das empresas ao longo da sua cadeia de valor. 
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3– PARA UMA TEORIA ECONÓMICA DA INSULARIDADE  
 
 

Do exposto até ao momento depreende-se claramente a inexistência de um 

quadro teórico minimamente consensual sobre a insularidade e os seus 

impactes económicos. Na tentativa de ultrapassar esta lacuna BERTRAM e 

WATTERS (1985): “The MIRAB Economy in The South Pacific Microstats”, 

propuseram um modelo económico que pudesse explicar a evolução 

económica dos pequenos Estados insulares, com destaque para as ilhas do 

oceano Pacífico.  

 

Segundo os referidos autores, as economias e as sociedades insulares 

evoluem graças ao efeito combinado da emigração (Migration), das remessas 

(Remittances), da ajuda pública ao desenvolvimento (Aid) e da burocracia 

(Bureaucracy), abreviadamente MIRAB.  

 

Tal constatação resulta do facto de estas sociedades possuírem uma elevada 

propensão para a emigração. Uma forma de aliviar a pressão sobre os 

recursos locais e de terem acesso a outras fontes de recursos resultantes das 

remessas dos emigrantes. Envios estes que são aplicados na construção de 

habitação própria, na aquisição de terrenos agrícolas, na educação dos filhos e 

na subsistência da família, e que acabam por representar um montante muito 

significativo da economia destes arquipélagos.  

 

Á semelhança do que ocorre com a ajuda pública ao desenvolvimento que 

tende a representar também parte expressiva da riqueza nacional e do 

orçamento de Estado destes países, fazendo com que o Governo tenha um 

papel preponderante nas actividades económicas, assumindo-se quase 

sempre como o maior empregador. 

 

Contudo, nos dias de hoje este modelo apresenta escassa capacidade 

preditiva, como reconhece um dos seus autores (BERTRAM, 2006), isto 

porque nem todos os PEID são MIRAB. Por outro lado, a retracção da 

emigração em direcção aos países desenvolvidos, consequência de medidas 
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mais restritivas, a diminuição das remessas dos emigrantes em resultado da 

quebra dos vínculos afectivos com a região de origem, mas também devido a 

integração dos mesmos e das suas famílias nas sociedades de acolhimento, 

principalmente das segundas e terceiras gerações; a diminuição dos fluxos de 

ajuda pública ao desenvolvimento, obriga estas economias a reconverterem o 

seu modelo de desenvolvimento. É assim que se assiste ao emergir económico 

de alguns PEID que apostaram no desenvolvimento de actividades de 

exportação, no estabelecimento de centros financeiros offshores, na tributação 

reduzida do capital e no desenvolvimento turístico, pondo em causa a validade 

do modelo MIRAB. 

 

Deste modo, como alternativas ao MIRAB, BALDACCHINO (2006) e 

McELROY (2006) propõem dois novos modelos para explicar a evolução 

económica dos PEID, PROFIT e STID, respectivamente. Segundo 

Baldacchino, as economias PROFIT apostam na flexibilidade laboral (People 

considerations), na gestão maleável dos recursos naturais e das políticas 

ambientais (Resource management), numa política externa proactiva, inclusive 

em exercícios de paradiplomacia por parte de entidades subnacionais 

(Overseas engagement and ultra-national recognition), no incentivo aos 

sectores financeiros e aos dos seguros, nos impostos reduzidos (Finance, 

insurance and taxation) e ainda nos transportes aéreos e marítimos 

(Transportation).  

 

Por conseguinte, as economias PROFIT diferenciam-se das economias MIRAB 

por terem uma atitude mais proactiva, fazem uma gestão mais astuta dos 

ciclos migratórios; participam em negociações internacionais tirando partido 

dos recursos locais; controlam os principais meios de transportes e 

comunicações; atraem investimentos externos graças a impostos reduzidos; 

possuem uma economia diversificada, com destaque para a produção 

industrial; a sua diplomacia assenta mais em parcerias do que em ajudas 

públicas ao desenvolvimento; possuem uma reduzida dependência das ajudas 

e das remessas para manterem os rendimentos locais, bem como um quadro 

macroeconómico equilibrado (BALDACCHINO, 2006). 
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McELROY (2006), por seu turno, chama a atenção para a rápida expansão do 

turismo em alguns PEID, tornando-se no motor do crescimento económico 

dessas sociedades, ao qual designou de Small Tourism-driven Island 

Destination, abreviadamente STID. Esse crescimento do turismo faz-se  

acompanhar pelo desenvolvimento de outros sectores como centros 

financeiros offshore, zonas francas, etc. Mas como o autor reconhece, este 

crescimento representa casos especiais, portando não passíveis de serem 

transpostos para a totalidade dos PEID. 

 

Da análise dos três modelos pode-se constatar que existem Estados que 

podem pertencer simultaneamente a mais de uma categoria, o que pode ser 

um indicador da fraca capacidade explicativa e preditiva das referidas teorias. 

Portanto, estão muito longe de fornecer uma quadro teórico coerente e 

consistente que permita compreender, explicar e prever a dinâmica económica 

destes territórios. 

 

4  INSULARIDADE  ENQUANTO  OBJECTO  DE  ESTUDO  DA  GEOGRAFIA 

HUMANA  

 
Entre as Ciências Sociais, a Geografia Humana foi uma das pioneiras no 

estudo da insularidade, o que pode ser testemunhado pelas obras de SEMPLE 

(1911), BRUNHES (1920), FEBVRE (1922), BLACHE (1922), RÜE (1935) e 

BLANCHE (1950). Todavia, esse pionerismo foi abandonado durante algum 

tempo, para voltar a emergir em meados dos anos 80 do século passado. 

Durante este interregno a insularidade foi vista como um tema exótico e, 

carente de credibilidade científica, portanto uma área menor dentro da 

Geografia Humana (KING, 1993).  

 

A análise da produção bibliográfica sobre a insularidade no âmbito da 

Geografia Humana revela, à semelhança do que ocorre na generalidade das 

Ciências Sociais, duas grandes tendências (ver Quadro 1.1): uma que afirma a 

irrelevância analítica da insularidade, não se lhe reconhecendo qualquer 

capacidade para explicar os fenómenos geográficos, e uma outra tendência 
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contrária que defende a importância analítica da insularidade enquanto 

categoria geográfica, portanto capaz de explicar os fenómenos sociais e 

naturais que ocorrem nas ilhas. 

 

As referências sobre a relevância analítica da insularidade na Geografia 

Humana começam a surgir no âmbito das polémicas entre o Determinismo e o 

Possibilismo. SEMPLE (1911) dedicou todo um capítulo da sua obra à análise 

das condições de povoamento das ilhas, afirmando que estas atraem, 

preservam, multiplicam e concentram os homens. Posição secundada por 

BLACHE (1922) quando declara que as ilhas são centros que promovem o 

ajuntamento e a fusão de pessoas. Estas referências esparsas sobre a 

questão da insularidade em obras de carácter geral têm sido uma constante ao 

longo da evolução da Geografia Humana (ver Quadro 1.1).  

 

Contudo, este consenso é quebrado por alguns autores que não vêm na 

insularidade qualquer relevância explicativa. O primeiro a defender tal posição 

foi FEBVRE (1922): La Terre et L’Evolution Humaine. Introduction 

Géographique à L’Histoire, obra considerada por muitos como a bíblia do 

Possibilismo Geográfico. Na mesma o autor dedica todo um capítulo à questão 

das ilhas, terminando por concluir que não existe nenhuma lei das ilhas. 

Posição que é partilhada também por BLANCHE (1950): “Les Particularités 

Geographiques des Iles”, alegando que seria abusivo transpor para os 

fenómenos humanos, os impactes da insularidade na flora e na fauna, 

consequentemente a utilização da insularidade como elemento explicativo da 

realidade insular só seria aceitável no âmbito dos fenómenos naturais (ver 

Quadro 1.1).  

 

Todavia, estas ideias não são partilhadas pela generalidade da classe 

geográfica. Parte da comunidade geográfica vê nestes territórios antes de mais 

um “espaço laboratório”. Ideia proposta inicialmente por BRUNHES (1920) e 

que com o decorrer dos anos ganhou muitos seguidores. Para estes as ilhas 

constituem-se como lugares privilegiados para o exercício da microgeografia, 

um meio que permite observar de perto os homens e revelar factos essenciais, 

autorizando, inclusive, que se possa extrapolar muitas das evidências aí 
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constatadas para unidades de estudo mais complexas e de dimensões 

maiores, para além da sua existência como objectos de estudo per si. 

Quadro 1.1 – Estudo da Insularidade pela Geografia Humana 

     Fonte: Elaborado pelo autor   
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Esta visão das ilhas como “pequenas humanidades”, nas palavras de Brunhes, 

que possuem também uma identidade geográfica própria vai dar origem a duas 

grandes linhas de investigação na Geografia Humana (ver Quadro 1.1): 

 

• A linha de investigação que observa na insularidade um tema de estudo 

sistemático; 

• A linha de investigação que vê nas ilhas um território propício para a 

realização de estudos de caso passíveis de serem transpostos para 

outras realidades continentais. Perspectiva partilhada por muitas 

organizações internacionais, designadamente os organismos que 

compõem o sistema das Nações Unidas. 

 

4. 1 – INSULARIDADE ENQUANTO OBJECTO DE ESTUDO SISTEMÁTICO  
 
 
A linha de investigação que vê na insularidade um objecto de estudo 

sistemático, num primeiro momento dedicou-se, sobretudo, ao estudo de 

questões de índole conceptual e epistemológico do tipo: o que é uma ilha? O 

que é a insularidade? Como estudar, caracterizar e problematizar sobre as 

ilhas? Questões que ainda hoje não foram cabalmente respondidas. Não 

podendo responder satisfatoriamente o “porquê” das ilhas, passou-se a 

preocupar-se sobretudo com o “como” (LASSERRE, 1987), (ver Quadro 1.1). O 

que de certo modo já se vem tornando recorrente na Geografia, não obstante 

revelar alguma prudência científica.  
 

A obra mais marcante desta fase conceptual e epistemológica foi a publicação 

de RÜE (1935): L’Homme et Les Iles. A importância da obra reside, entre 

outros, no facto de ter sido o primeiro estudo que faz uma análise da 

insularidade, abarcando os diferentes ramos da Geografia, e que apresenta 

uma classificação funcional de ilhas. Pode ser considerada uma obra 

referência, cuja validade ainda perdura, pese embora ser pouco referenciada 

entre os estudiosos da matéria. 
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Após a publicação do livro de Rüe assiste-se a um grande interregno na 

produção geográfica sobre a insularidade enquanto objecto de estudo 

sistemático. Quebrado apenas nos anos 80 do séc. XX com os trabalhos de 

DOUMENGE (1983, 1985a, 1985b). 

 

Doumenge centrou os seus estudos fundamentalmente na questão da 

viabilidade económica dos pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, 

propondo metodologias de análise que permitissem aquilatar da viabilidade ou 

inviabilidade económica, social, cultural destes espaços. Foi um dos autores 

que mais marcou a investigação na Geografia Humana e nas Ciências Sociais 

como um todo durante esta fase.  

 

De seguida, perfilhando a mesma linha de estudo que a seguida por 

Doumenge, apareceram algumas investigações que distinguiram sobretudo a 

questão política, chamando a atenção para a sobrevivência dos pequenos 

Estados Insulares enquanto sujeitos políticos nas relações internacionais, na 

medida em que, muitas vezes, a sua exiguidade territorial, demográfica e 

económica obsta que eles possam exercer alguns dos seus direitos e deveres 

de Estados soberanos, comprometendo assim a sua independência política. É 

o caso do artigo de AMARAL (1987): “A Irrupção de Estados Insulares Após a 

Segunda Guerra Mundial: Um Facto Novo da Geografia Política”, onde o autor 

chama a atenção para a independência política de um conjunto de novos 

Estados Insulares após a Segunda Guerra Mundial e para as suas implicações 

políticas e sociais. Realça também a necessidade de se rever os conceitos de 

Estado e de desenvolvimento com vista a poder-se analisar esta nova 

realidade política, bem como para se compreender melhor os problemas 

económicos e sociais de que padecem estas sociedades. 

 

Nesta série surge também o estudo de CONNELL (1988): Sovereignty & 

Survival. Island Microstates in the Third World, em que, seguindo a tradição 

geográfica, o autor faz um apanhado geral da Geografia desses territórios, 

explicando as sua características estruturais e as consequências políticas que 

daí resultam. Connell defende que, para contrabalançar a grande dependência 

política e económica, estes espaços deveriam apostar em estratégias de 
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codependência política e económica. Oferecendo algumas 

vantagens/benesses às grandes potências em troca de ajuda pública ao 

desenvolvimento, já que, por si sós, estes territórios não possuem massa 

critica suficiente para empreenderem processos autosustentados de 

desenvolvimento económico e social. Esta obra, pelo facto de ter ido para além 

da descrição e caracterização da insularidade, procurando relações causais, 

tornou-se uma das referências para o estudo da insularidade entre as Ciências 

Sociais como um todo, já que é a primeira síntese geográfica sobre a 

problemática da insularidade que assume na plenitude os preceitos da 

Geografia ciência positivista.  

 

Em decorrência destes estudos sobre a viabilidade dos pequenos Estados 

insulares constatou-se que estes eram também muito vulneráveis do ponto de 

vista ambiental. Esta evidência, juntamente com a afirmação mundial dos 

ideais ecologistas, fez emergir uma nova linha de investigação sobre a 

insularidade dentro da Geografia Humana, com um enfoque marcadamente 

ecológico, cuja obra mais representativa é a editada por BROOKFIELD (ED.) 

(1980): Population – Environment Relations in Tropical Islands: The Case of 

Eastern Fiji, publicada no quadro do programa Man and Biosphere da 

UNESCO, na qual se faz um apanhado sobre a relação entre população e 

meio ambiente em contextos insulares. Analisando questões como as das 

migrações, da capacidade de carga, dos impactes das actividades humanas 

nos recursos locais, da vulnerabilidade ambiental, da dependência das 

condições externas, entre outros.  

 

Esta linha de investigação veio dar o mote para que a partir dos finais dos anos 

80 assiste-se ao emergir de uma nova fase marcada essencialmente por 

preocupações relacionadas com a problemática do desenvolvimento 

sustentável (ver Quadro 1.1). Como estudos que marcaram esta tendência 

pode-se indicar: 

• Primeiro a publicação editada por DOUMENGE e HUETZ DE LEMPS 

(EDS.) (1987): Iles Tropicales, Insularité “Insularisme“, onde se destaca 

as questões da sustentabilidade dos espaços insulares nas suas 

múltiplas dimensões ambiental, cultural, social, histórico e económico; 
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• Em seguida o paper de BROOKFIELD (1990): “An Approach To 

Islands“, onde o autor alerta para os constrangimentos estruturais que 

as ilhas padecem e para a forma como estes condicionam o processo 

de desenvolvimento sustentável destas áreas; 

• Depois a compilação dirigida por GOURMELON e BRIGAND (DIR.) 

(1991): Territoires et Sociétés Insulaires, em que se destaca num 

primeiro momento o estudo conceptual da insularidade, para de seguida 

destacar-se a relação entre os Homens e os espaços insulares, a 

problemática da gestão dos recursos e do ordenamento do território nas 

ilhas; 

• Por fim o artigo de GIOTART (1993) ”Tourisme des Iles. Insularité et 

Iléité“, onde o autor aponta os diferentes modelos de organização 

espacial do turismo insular e faz uma análise detalhada dos impactes 

físicos e sociais do turismo nestes territórios. 

 

Os estudos, sobre o desenvolvimento sustentável das ilhas, evoluiram 

acompanhando as novas preocupações e tendências emergidas nos finais da 

década de 90, resultando no surgimento de novos focos de interesse para 

investigação, de entre os quais se destacam a questão da vulnerabilidade 

económica, social e ambiental; as estratégias para a aumentar a resiliência 

económica e social das ilhas; a inserção dos territórios insulares na nova 

ordem económica mundial, tanto pela via das migrações internacionais como 

pela via do comércio internacional (ver Quadro 1.1). 

 

Este é um dos períodos mais férteis na produção cientifica sobre a 

insularidade, visível no aumento do número de publicações e congressos 

internacionais, reflectindo o cada vez maior interesse que a temática desperta 

entre os Geógrafos. Como obras que espelham estas novas abordagens, 

destaca-se:   

• Primeiramente a obra editada por KING e CONNELL (EDS.) (1999): 

Small Worlds, Global Lives. Islands and Migration, onde tentam explicar 

de que forma a insularidade potencia a emigração e o como esta acaba 

por transformar as sociedades insulares alterando valores e 

expectativas. Abordam tópicos como as migrações e as mudanças 
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ambientais, o papel das remessas e das reformas dos emigrantes no 

desenvolvimento económico e social dos arquipélagos, os efeitos das 

novas tecnologias de informação e comunicação na produção e difusão 

das culturas insulares, entre outros; 

• Depois o artigo de FONTAINE (1999): “Geographes, Iles et Monde”, que 

analisa a inclusão das ilhas no processo da globalização económica, 

indicando os diferentes modos de inserção que estes espaços têm 

adoptado (turismo, zonas francas exportadoras, praças financeiras, 

exportação de mão-de-obra para o países desenvolvidos, etc.). Com o 

autor a fazer uso de diferentes estudos de caso para ilustrar os vários 

modelos de inserção; 

• E ainda o documento elaborado por TURVEY (2000): Methodology for 

Vulnerability Assessment of Developing Countries With Relevance To 

Small Islands, onde a autora propõe um índice para medir a 

vulnerabilidade geográfica dos PEID, e além do mais identifica os 

elementos responsáveis por essa vulnerabilidade geográfica. 

• Mais recentemente, seguindo uma abordagem pós-colonial, 

HENRIQUES (2009): Distância e Conexão. Insularidade, relações 

culturais e sentido de lugar no espaço da Macaronésia, vem propor uma 

reflexão sobre o modo como a insularidade se exprime na Macaronésia. 

Para tanto, o autor sugere uma leitura da condição insular a partir de 

baixo e de dentro, numa óptica nissológica, que supere a visão 

tradicional da insularidade fornecida pela modernidade ocidental. 

 

4. 2 – ILHA ENQUANTO ESTUDO DE CASO 
 

Por sua vez, a linha de investigação que vê nas ilhas “espaços laboratórios” 

privilegia-se uma abordagem essencialmente empírica. Não obstante se 

reconhecer as especificidades destes territórios, a insularidade não é estudada 

de forma sistemática. Ela é mais uma entre outras características que 

apresentam as ilhas (KING, 1993). Daqui resultou a publicação de um grande 

número de monografias regionais nos quais as ilhas são estudadas 

individualmente ou em grupo. Teve o seu apogeu durante os anos 50 do séc. 
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XX, tendo caído em declínio durante os anos 70 e 80, para voltar a ressurgir 

em meados dos anos 90, sob a influência da Nova Geografia Regional. Como 

exemplos desta linha de investigação pode-se apontar alguns “Clássicos” da 

Escola de Geografia de Lisboa, entre muitos outros que poderiam ser 

indicados: RIBEIRO (1949, 1954), TENREIRO (1954), BRITO (1955) e 

AMARAL (1964), (ver Quadro 1.1).  
 
Já no início da década de 90, acompanhando a reabilitação dos estudos de 

Geografia Regional, aparecem os trabalhos de Michel Lesourd e de Françoise 

Perón (ver Quadro 1.1). LESOURD (1995): État et Societés aux Iles du Cap 

Verde, procura compreender as dinâmicas de transformação social de Cabo 

Verde, chamando a atenção para os condicionalismos estruturais de que o 

país padece, bem como para a acção nem sempre racional do Estado no 

processo de desenvolvimento. Ao passo que PÉRON (1993): Des Iles et des 

Hommes. L’ Insularité Aujourd’Hui, seguindo uma via pós-colonial, procura 

desconstruir a evolução demográfica e social da ilha de Ouessant no intuito de 

compreender a inserção da sua população nas dinâmicas continentais 

contemporâneas.  

 

5 – PARA UMA GEOGRAFIA DA INSULARIDADE 
 
Em resultado da confluência das duas linhas de investigações anteriores surge 

no início do séc. XXI um conjunto de publicações que fazem uma síntese 

geográfica global da temática da insularidade, reflectindo os avanços e 

desenvolvimentos científicos conseguidos na matéria (ver Quadro 1.1). 

 

ROYLE (2001): A Geography of Islands. Small Islands Insularity, foi a primeira 

publicação do género a fazer essa síntese geográfica global. Apresenta uma 

visão integral da questão, tentando abarcar as diferentes áreas disciplinares da 

Geografia. Analisa os diferentes processos geológicos que levam à formação 

das ilhas; as suas diversas formas e tamanhos; as características da sua flora 

e fauna; o perfil do desenvolvimento económico e os constrangimentos 

estruturais impostos pela insularidade; a forma como esta tem afectado o 
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passado e o presente das ilhas; os problemas das populações ao nível do 

acesso às comunicações e serviços; e os impactes gerados pela actividade 

turística. O autor tem a preocupação de apresentar ao longo dos capítulos 

vários casos de estudo (Okinawa, Inishlofim, Hawaii e Creta) para ilustrar os 

tópicos abordados, terminando com um estudo de caso sobre a ilha de Santa 

Helena, onde se faz um apanhado/resumo das ideias apresentadas na obra. 

Afigura-se como uma obra referência, muito detalhada, todavia constata-se um 

deficit de conceptualização e de um modelo analítico coerente e consistente. O 

livro assume-se como um estudo clássico de Geografia Regional, todavia 

esquece por vezes de se socorrer de forma consistente da Geografia Geral, 

designadamente da Geografia Económica, da Biogeografia e da 

Geomorfologia.  

 

Enquanto que TAGLIONI (2003) em Recherches sur les Petits Espaces 

Insulaires et Sur leurs Organization Regionals,  procura fazer uma síntese da 

problemática geopolítica da insularidade. Na primeira parte da tese o 

investigador analisa conceptualmente a ilha enquanto objecto de estudo 

geográfico específico, para na segunda parte investigar a integração regional 

dos Estados insulares das Caraíbas. 

 

Transcorrido pouco tempo, e fazendo uso de uma abordagem mais teórica e 

conceptual, aparece o estudo de BOUCHARD (2004): Les Petits États et 

Territoires Insulaires, no qual explora do ponto de vista conceptual a questão 

da insularidade, analisa as diferentes categorias de espaços insulares e as 

suas especificidades, bem como as diferentes estratégias de cooperação 

passíveis de serem seguidas pelas ilhas, com vista a atingirem o almejado 

desenvolvimento sustentável. Apresenta-se como uma obra concisa, 

conceptualmente muito sólida, e que faz uso de muita informação. A atenção 

do autor foi dirigido sobretudo para as implicações políticas da insularidade, 

pese embora de forma esparsa também faz referências à problemática  

económica e à questão da vulnerabilidade ambiental e à escassez de recursos.  

 

A premiar todos esses esforços científicos surge a obra colectiva editada por 

BALDACCHINO (ED.) (2007): A World of Islands, de feição interdisciplinar, 
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visando facultar, segundo as palavras do editor, “uma visão global e 

compreensiva sobre a temática da insularidade”. É uma obra que abarca tanto 

os aspectos sociais, quanto os aspectos biofísicos da questão. Apesar da 

pretensão interdisciplinar, dos 26 colaboradores 12 são geógrafos, justificando-

se assim a prevalência da enfoque geográfico utilizado na publicação. Entre os 

geógrafos participantes destacam-se alguns autores já com credenciais na 

matéria: John Connell, Christian Depraetere, Peter Haggett, Stephen Royle e 

Andrew Cliff. A obra afigura-se equilibrada e está dividida em três partes. Na 

primeira, procura-se definir a ilha, diferenciar os seus vários tipos, localizá-las e 

analisar os seus diferentes ecossistemas. De seguida fixa-se no estudo da 

flora e da fauna. Na terceira parte o foco da publicação é colocado na questão 

do desenvolvimento dos espaços insulares, fazendo referência a tópicos 

relacionados com a economia política, a governação, o turismo e as 

migrações. A finalizar o livro indica um conjunto de recursos para o 

aprofundamento da temática. A obra poderá vir a constituir-se como uma 

referência, todavia registe-se no capítulo referente à economia das ilhas uma 

abordagem que foge ao espírito do documento, ainda por mais sabendo que os 

autores do referido capítulo são reconhecidamente dois grandes especialistas 

na matéria. 

 

Em consequência destes avanços científicos, assiste-se a um maior 

reconhecimento institucional desta temática dentro da Geografia. É assim que 

se constata a leccionação de unidades curriculares semestrais da Geografia 

das ilhas no plano de estudos das Licenciaturas em Geografia em várias 

Universidades americanas e europeias: Universidades Laurientiene e Laval no 

Canadá; Universidades de La Laguna e de Las Palmas e Gran Canaria nas 

Canárias; e Universidade de Artois em França. Reconhecimento esse também 

acompanhado por um crescente interesse por parte das revistas cientificas de 

Geografia que têm dedicado números inteiros à questão das ilhas. A título de 

exemplo veja-se: Geografiska Annaler B Vol.85 Nº 4, 2003 e Vol. 87 Nº 4, 

2005; Tijdschript Voor Economische en Sociale  Geografie Vol. 95 (3), 2004, 

entre outros. 
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Neste particular, deve ser assinalado também a aprovação da Comissão das 

Ilhas por parte da União Geográfica Internacional na reunião do seu comité 

executivo, em Brisbane, Julho de 2006 (IGU, 2006 e HENRIQUES, 2007), que 

tem por função principal promover o estudo das ilhas no âmbito da Geografia e 

das Comunidades Geográficas de Investigação.  

 

A criação da referida comissão marca o reconhecimento por parte da 

comunidade geográfica internacional da insularidade como uma especialidade 

ou pelo menos uma área de investigação dentro da Geografia, culminando 

todo um conjunto de avanços para o qual têm contribuído várias gerações de 

geógrafos um pouco por todo o mundo.  

 

 

CONCLUSÕES   
 

Da revisão bibliográfica realizada sobre o estudo da insularidade pelas 

Ciências Sociais pode-se extrair as seguintes ilações:  

 

− Os resultados das investigações mostram-se contraditórios, havendo 

alguns autores que afirmam a existência de impactes económicos 

resultantes da insularidade, em oposição a outros que refutam tal posição; 

 

− Os estudos sobre a insularidade no âmbito das Ciências Sociais têm 

privilegiado sobretudo temas como: a viabilidade económica dos PEID; a 

vulnerabilidade ambiental e económica dos arquipélagos; a problemática do 

desenvolvimento sustentável e da gestão dos recursos naturais nas ilhas; 

os custos empresariais da insularidade, etc. Em que se regista uma 

ausência de investigações que conciliam as abordagens teóricas e 

empíricas, não obstante, existirem diferentes sensibilidades e perspectivas 

para análise da problemática; 

 

− A Ciência Económica enquanto área de estudo tem dado alguma atenção à 

insularidade, imitando, em traços gerais, as preocupações abordadas pelas 
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demais Ciências Sociais. O seu contributo para o aclaramento desta 

questão tem sido relevante, sobretudo na sua vertente operacional e 

aplicada. Aqui verifica-se duas grandes tendências contrapostas: uma 

primeira tendência que refuta a relevância analítica da insularidade e que 

defende que as economias insulares devem ser analisadas utilizando a 

grade analítica que aplica-se às pequenas economias continentais; em 

contraposição a segunda tendência que sustenta que a insularidade é um 

elemento analítico relevante para a compreensão dessas economias, tanto 

ao nível macro quanto empresarial. No entanto, constata-se uma 

significativa ausência de estudos que abarcam as abordagens macro e 

micro simultaneamente; 

 

− Além do mais apurou-se a inexistência de uma teoria económica sobre a 

insularidade com capacidade explicativa que possa ser utilizada para prever 

o comportamento e a evolução dessas sociedades;  

 

− Correlativamente à Geografia Humana, ela tem estudado os mesmos temas 

prosseguidos pelas restantes Ciências Sociais (epistemologia e ontologia 

da insularidade, viabilidade económica dos PEID, vulnerabilidade ambiental 

e económica dos arquipélagos, problemática do desenvolvimento 

sustentável e da gestão dos recursos naturais nas ilhas), apresentando-se 

como uma das disciplinas que mais tem contribuído para a elucidação 

desta problemática, sobretudo na sua vertente mais conceptual. Do estudo 

efectuado, no âmbito da Geográfica Humana, constatou-se duas grandes 

linhas de orientação nas investigações: uma tendência que recusa qualquer 

relevância explicativa à insularidade; e uma segunda tendência que 

considera a insularidade uma categoria geográfica relevante para explicar a 

realidade das ilhas. Não obstante com intensidades diferentes, uns vêm a 

insularidade como um objecto de estudo sistemático, outros encontram nas 

ilhas um espaço para realizar estudos de casos, passíveis de serem 

extrapolados para outros espaços continentais; 

 
−  Ainda no quadro da Geografia Humana verificou-se a ausência de estudos 

sobre as consequências económicas da insularidade que fazem análises 
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comparativas sistemáticas entre as ilhas e os seus vizinhos continentais, 

bem como entre as próprias ilhas;  

 
− Pelo contrário, a prevalência de investigações sobre ilhas isoladas que por 

si sós não permitem uma visão de conjunto e consequentemente concluir 

sobre as especificidades da condição insular. 

 



 
______________________________________________________________________ 

41 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                CAPÍTULO II -         

                                                             METODOLOGIA  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
A insularidade é um conceito de difícil operacionalização que obriga a que se 

tenha de recorrer a um conjunto de métodos e técnicas dos mais diferentes 

tipos de modo a se poder estudá-la. Nesse contexto, o presente Capítulo 

pretende dar a conhecer os diferentes procedimentos adoptados com vista a 

comprovação das hipóteses formuladas na tese. Por conseguinte, ao longo do 

mesmo serão explicitados o universo abarcado pelo estudo, os métodos de 

abordagem e de procedimentos seguidos, a origem dos dados utilizados, a 

estruturação e a organização do questionário aplicado, os passos seguidos 

para a sua efectivação, bem como as técnicas empregadas para analisar os 

dados usados na investigação. 

 

1 UNIVERSO DE INVESTIGAÇÃO 
 
O universo abarcado pelo estudo compreende os pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento (PEID), conjunto formado por 31 países, repartidos pelas 

Regiões do Pacífico (13), das Caraíbas (9), do Índico (5), do Atlântico (2), do 

Mar da China Meridional (1) e do Golfo Pérsico (1), que se distinguem por 
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serem territórios independentes, cuja superfície terrestre é formada 

maioritariamente por ilhas, como uma população permanente inferior a 1,5 

milhões de habitantes e com níveis de desenvolvimento económico e social 

característicos dos países em vias de desenvolvimento (ver Quadro 2.1). 

Contudo, no decorrer da investigação, perante a impossibilidade de uma 

observação para o conjunto dos PEID, recorreu-se também ao estudo do 

tecido empresarial da ilha de Santiago (Cabo Verde) para avaliar os efeitos da 

insularidade sobre o mesmo, fazendo uso de uma observação mais intensiva, 

no intuito de se proceder a uma generalização analítica das conclusões para o 

conjunto dos PEID.  

 

O estudo do tecido empresarial da Ilha de Santiago teve por base uma amostra 

que foi escolhida por conveniência, não só atendendo à inexistência duma 

base de sondagem credível, mas também ao facto da informação estatística 

existente já estar datada. A escolha das unidades a inquirir incidiu nas 

empresas com implantação nacional, nas pequenas e médias empresas, bem 

como nas microempresas, procurando estudar um grupo de firmas que fossem 

“representativas” do tecido empresarial cabo-verdiano, englobando 

empresários e gestores do sector primário, secundário e terciário. No total 

foram aplicados 300 questionários, sem no entretanto objectivar qualquer 

precisão estatística, já que qualquer generalização do tipo estava 

impossibilitada.  

 

2 MÉTODO DE ABORDAGEM E PROCEDIMENTO 
 

A investigação seguiu uma abordagem essencialmente extensiva, visando 

encontrar padrões e leis gerais que expliquem as estruturas e regularidades 

observadas nos PEID. De modo que optou-se pelo uso de uma lógica 

essencialmente hipotético-dedutiva para a operacionalização da tese. Isto é, 

partindo da questão inicial apontou-se um conjunto de respostas provisórias 

para o solucionar, seguido da sua comprovação, com o intuito de testar-se até 

que ponto as hipóteses enunciadas conseguem explicar o problema 

inicialmente levantado. Para tanto, recorreu-se principalmente ao método 
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comparativo, ou seja à análise das similitudes e das dissemelhanças existentes 

entre os PEID e os restantes países em vias de desenvolvimento e 

desenvolvidos. 

Quadro 2.1 Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 
 
 

REGIÃO 
GEOGRÁFICA PAÍS SUPERFÍCIE 

(KM2) 
POPULAÇÃO

(MIL HAB.) 
PIB (MILHÕES 

DE $US) 

CARAÍBAS 

Antígua e Barbuda 440 84,522 856 
Baamas 13942 307,451 5870 
Barbados 431 281,968 2996 
Dominica 750 72,514 283 
Granada 345 90,343 454 
Santa Lúcia 616 159,585 851 
São Cristóvão e 
Nevis 269 39,817 453 
São Vicente e 
Granadinas 388 118,432 428 
Trindade e Tobago 5128 1,231,323 14763 

PACÍFICO 

Ilhas Cook 237 12,271 183 
Fiji 18333 931,741 2998 
Kiribati 811 110,356 72 
Ilhas Marshall 181 63,174 111 
Estados Federados 
da Micronésia 701 107,665 239 
Nauru 21 13,77 55 
Niue 259 1,444 10 
Palau 488 21,093 123 
Ilhas Salomão 28370 581,318 299 
Samoa 2935 217,083 406 
Tonga 747 119,009 214 
Tuvalu 26 12,177 26 
Vanuatu 12190 215,446 329 

ÌNDICO 

Comores 1862 731,775 380 
Maldivas 300 385,925 770 
Maurícias 2045 1,274,189 6288 
Seychelles 455 82,247 699 
Timor Leste 18989 1,108,777 354 

ATLÂNTICO Cabo Verde 4033 426,998 1038 
São Tomé e Príncipe 1001 206,178 73 

MAR DA 
CHINA 
MERIDIONAL Brunei 5270 381,371 6280 
GOLFO 
PÉRSICO Barém 655 718,306 13348 

            Fonte: UNCTAD (2007), CIA (2008) e elaborado pelo autor 
 

A utilização do método comparativo teve a finalidade de verificar a existência 

de estruturas económicas diferenciadas entre os PEID e os restantes 

territórios, procurando comparar os indicadores económicos e sociais dos 
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primeiros com os dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Pois que a 

insularidade é um conceito relacional, cujos efeitos só podem ser analisados 

numa óptica comparativa. Variáveis como a dimensão, a acessibilidade e a 

fragmentação territorial são conceitos relativos, só passíveis de serem 

estudados quando se tem por referência outros espaços.  

 

3 FONTES UTILIZADAS  
 

A opção pelo método comparativo obrigou à consulta de uma grande variedade 

de dados que pudessem servir de suporte às análises, por conseguinte teve-se 

que recorrer à observação e ao cruzamento de diverso material bibliográfico, 

estatístico e à realização de entrevistas e inquéritos. Ainda assim, a efectivação 

da investigação foi dificultada pela quase inexistência de dados estatísticos 

actualizados referentes aos PEID. Os que existem evidenciam discrepâncias 

em função das várias fontes examinadas.  

 

3.1FONTES BIBLIOGRÁFICAS  
 

Com vista a colmatar esta carência de dados principiou-se por proceder a uma 

exaustiva recolha de material bibliográfico versando sobre a questão da 

insularidade. Para o efeito, recorreu-se à consulta de bibliotecas e centros de 

documentação, com realce para as seguintes: Biblioteca da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, Biblioteca do Instituto Superior de Economia 

e Gestão, Biblioteca da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, 

Biblioteca da Universidade dos Açores por intermédio dos serviços de 

documentação da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, Centro de Documentação das Nações Unidas em Lisboa, Centro de 

Documentação do Banco de Portugal. Fez uso também da generosidade de 

vários investigadores/instituições um pouco por todo o mundo (Portugal 

Continental, Canadá, EUA, Japão, França, Inglaterra, Bélgica, Austrália, Nova 

Zelândia, Islândia, Reunião, Açores e Canárias) com vista a obtenção de 

artigos e estudos. Saliente-se igualmente o recurso à internet, todavia sempre 

com a preocupação de reconfirmar da validade científica das informações 
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colocadas. De sorte que só se faz uso de material proveniente de sítios oficiais 

e de periódicos electrónicos de referência (ver Bibliografia). Dos sítios pessoais 

de investigadores recorreu-se apenas àqueles credenciados na matéria e com 

obras científicas publicadas. Decidiu-se sempre pela documentação que já 

tenha sido publicada em revistas com referee, portanto já validadas.  

 

3.2FONTES ESTATÍSTICAS   
 

Findo a recolha do material bibliográfico empenhou-se na obtenção de dados 

estatísticos referente aos PEID e aos restantes espaços que serviram para 

realizar as referidas comparações. Fez-se uso de um conjunto de publicações 

estatísticas periódicas editadas pelo Banco Mundial (BM), pelo Fundo 

Monetário Internacional (IMF), pela Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), pela Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Central Inteligence Agence (CIA).  

 

Para a consulta desta documentação recorreu-se subsidiariamente aos sítios 

oficiais, mas também aos serviços de documentação das entidades supra 

referidas presentes na cidade da Praia, com o objectivo de alguma 

actualização/reconfirmação de dados.  

 

3.3 ENTREVISTAS  
 
Concluída a recolha e análise de dados bibliográficos e estatísticos deparou-se 

com algumas lacunas que se procurou colmatar recorrendo a entrevistas a 

algumas personalidades, com o intento de recolher subsídios que permitissem 

estruturar o modelo de análise e conceber o inquérito às empresas. 

 

As entrevistas tiveram como alvo principal alguns observadores privilegiados 

da realidade económica de Cabo Verde e dos PEID. Para a efectivação das 

mesmas dividiu-se os entrevistados em dois grandes grupos. Um primeiro 

grupo formado por técnicos do Ministério das Finanças, do Banco de Cabo 
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Verde, e do Instituto Nacional de Estatística onde abordou-se sobretudo as 

implicações macroeconómicas da insularidade; e um segundo grupo formado 

por empresários, gestores e responsáveis das diversas associações 

empresariais e Câmaras de Comércio que analisou principalmente os efeitos 

da insularidade sobre as empresas.  

 

As entrevistas levadas a cabo tiveram também dois momentos: a) um primeiro 

de carácter eminentemente exploratório e com o objectivo de analisar a 

sensibilidade dos entrevistados para a problemática da insularidade, conhecer 

as diferentes abordagens passíveis de serem exploradas e preparar a 

realização das entrevistas em profundidade. Estas tiveram lugar em vários 

sítios, em encontros informais, porém fundamentais, tendo assumido por vezes 

formato de “painel”; b) posteriormente, num segundo momento, as entrevistas 

visaram prioritariamente a obtenção de informação primária, assumindo o 

formato de entrevistas estruturadas, com uma duração aproximada para uma 

hora e trinta minutos cada.  

 

As questões relevantes para as entrevistas foram concebidas em guiões: um  

se cingiu aos aspectos macroeconómicos, aplicado sobretudo aos agentes do 

sector público, no qual procurou-se compreender, na óptica dos entrevistados, 

a eventual existência de impactes macroeconómicas da insularidade, as  suas 

causas e as suas consequências para os PEID. Caso da acentuada 

especialização económica, da grande dependência externa, da vulnerabilidade 

ambiental, dos elevados gastos públicos, da vulnerabilidade económica, bem 

como a existência de rendas de situação que estimulam o aparecimento de 

vantagens comparativas; e outro centrou-se principalmente nos aspectos 

empresariais, tendo sido dirigido essencialmente aos agentes do sector 

privado. Neste caso pretendeu-se compreender de que forma a insularidade 

condiciona o desempenho das empresas cabo-verdianas ao nível da sua 

cadeia de valor. Ou seja, procurou-se entender de que forma a pequena 

dimensão territorial, demográfica e económica, a fraca acessibilidade, a 

fragmentação territorial, o reduzido nível de desenvolvimento económico e 
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social e o estatuto político de Cabo Verde afectam o desempenho das suas 

empresas. 

 

Recorreu-se também a entrevistas via e-mail a investigadores que têm 

trabalhado o tema da insularidade, tais como: John Connell na Austrália, 

Godfrey Baldacchino e Christiam Bouchard no Canadá, François Taglioni em 

França, Raul Martin, Dirk Godenau e Mercedes Navarro, nas Canárias. 

Aportando subsídios que permitiram ao autor conhecer melhor a realidade de 

outros territórios insulares. Tendo-se revelado muito útil na concepção do 

questionário.  

 

3.4 QUESTIONÁRIO 
 

O questionário aplicado durante a investigação seguiu a estrutura do modelo 

GEPS proposto por OREJA (1988), baseado em técnicas de análise e 

diagnóstico do meio envolvente (environmental scanning), que permite avaliar 

a incidência das variáveis relevantes do contexto (entorno) sobre as empresas. 

Não obstante não ter-se tido acesso ao original procedeu-se à elaboração do 

questionário, tendo por referência a análise da literatura e o conjunto de 

entrevistas realizadas com os agentes económicos e investigadores. Nesse 

sentido, primeiro identificou-se as variáveis geográficas que caracterizam a 

condição insular (pequena dimensão territorial, demográfica e económica, 

reduzida acessibilidade, fragmentação territorial, nível de desenvolvimento e 

estatuto político), com vista a verificar os seus possíveis impactes sobre as 

actividades empresariais (ver Anexo p. 411).  

 

Depois, seguindo o sugerido por OREJA (1988), socorreu-se do conceito de 

cadeia de valor proposto por PORTER (1980, 1985), no intuito de determinar 

as actividades empresariais susceptíveis de serem afectadas pelas variáveis 

da insularidade. O conceito de cadeia de valor segmenta a empresa num 

conjunto de actividades sequenciais, contribuindo cada um com uma 

determinada percentagem para o valor total do produto. Compreende o 

conjunto das actividades físicas, estratégicas e tecnológicas que as empresas 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas  
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

48 
 

desenvolvem ao longo das suas actuações. Estas actividades podem ser 

classificadas em actividades primárias e em actividades de apoio. As 

actividades primárias abarcam as acções envolvidas na criação física do 

produto e na sua venda e transferência para o consumidor, bem como a 

assistência pós-venda. É comum dividi-la em cinco categorias: logística 

interna; operações; logística externa; marketing e vendas; e serviços. Enquanto 

que as actividades de apoio, por seu turno suportam as actividades primárias e 

a si mesmas, fornecendo inputs adquiridos, tecnologias, recursos humanos e 

infra-estruturas à empresa (ver Fig. 2.1). 

Fig. 2.1 Cadeia de Valor de Porter 

 
         Fonte: PORTER (1985) e adaptado pelo autor 

 

De seguida, na elaboração das perguntas foi privilegiada uma abordagem 

qualitativa e estratégica na medida em que a maioria das empresas não 

possue contabilidade organizada que lhe permite facultar informação 

quantificada, mas também pela circunstância dos empresários/gestores 

manifestarem alguma resistência em fornecer dados em volumes quantificados 

sobre o seu exercício económico a terceiros. Por conseguinte, as questões 

visaram sobretudo conhecer a atitude dos entrevistados em relação aos efeitos 

da insularidade sobre as actividades das firmas, com recurso a perguntas 

fechadas para impedir respostas vagas que pudessem dificultar a 

sistematização e tratamento dos dados. Nesse sentido, fez-se uso da escala 

de LIKERT (1970), com a codificação dos intervalos da escala a receber os 
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seguintes valores: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Indeciso; (4) 

Concordo; (5) Concordo totalmente. 

 

O questionário foi estruturado em seis grandes blocos, a saber: Bloco 1- indica 

o sector de actividade económica em que a empresa opera; Bloco 2- estuda o 

impacte da pequena dimensão territorial, demográfica e económica na cadeia 

de valor das empresas; Bloco 3- analisa os efeitos da fraca acessibilidade 

sobre as várias actividades empreendidas pelas firmas; Bloco 4- observa a 

incidência da variável fragmentação territorial sobre as unidades empresariais; 

Bloco 5- examina as consequências do reduzido nível de desenvolvimento 

sobre os elementos da cadeia de valores dos estabelecimentos empresariais; 

enquanto o Bloco 6 averigua os efeitos do estatuto político sobre as firmas (ver 

Anexo p.411).  

 

Finalmente, antes da aplicação do questionário, teve-se a preocupação de 

realizar um ensaio preliminar do mesmo, visando testar a sua exequibilidade, 

bem como a sua conformação com os objectivos inicialmente propostos. 

 

Os questionários foram dirigidos aos empresários e gestores, bem como aos 

líderes associativos e corporativos. Os mesmos foram aplicados 

presencialmente pelo autor e colaboradores, não obstante ter assumido por 

vezes o formato de inquérito postal com recurso ao fax e à internet. Grande 

parte destes questionários foi aplicada durante o primeiro semestre de 2010 a 

personalidades e instituições sediadas nos nove municípios da ilha de 

Santiago, Cabo Verde. 

 

Durante a sua aplicação teve-se a preocupação de garantir o anonimato das 

respostas facultadas, de forma a garantir uma maior adesão por parte dos 

questionados. Tendo sido aplicados aos empresários, gestores e dirigentes 

associativos que laboram em empresas do sector agrícola, pescas, construção 

civil, turismo, comércio, indústria, produção de água e electricidade, a 

empresas do sector público e do sector privado, com capitais nacionais e/ou 

resultantes do investimento directo estrangeiro.  
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Da informação recolhida, resultou a construção de uma base de dados com 

recurso ao SPSS e o seu subsequente tratamento e análise. 

 

4 TRATAMENTO DE DADOS  
 

Estando na posse de uma grande variedade de dados, provenientes das mais 

diversas origens, impunha-se o seu tratamento para que fosse possível a sua 

análise, e por conseguinte comprovar as hipóteses apresentadas. Para tanto, 

fez-se uso de um conjunto de softwares informáticos, designadamente do 

Excel para a criação de folhas de cálculo e do SPSS para a realização dos 

cálculos estatísticos, e teve-se que recorrer a um leque variado de técnicas de 

estatística descritiva e multivariada, bem como a técnicas de análise e 

diagnóstico do meio envolvente (environmental scannig). 

 

A utilização das técnicas de estatística descritiva ficou-se a dever à 

necessidade de dar uma maior precisão às análises efectuadas, tendo-se 

recorrido ao cálculo de vários parâmetros descritivos como realce para a média 

e para o desvio padrão. Nesse âmbito, apelou-se igualmente ao cálculo de um 

conjunto de índices simples e compósitos normalizados, de modo a poder-se 

realizar as comparações. Quer sobre a forma de percentagens, quer sobre a 

forma de índices de componentes, que por seu turno foram apresentados por 

intermédio de quadros e gráficos que permitem constatar as grandes 

tendências das variáveis retratadas. 

 

Ao mesmo tempo a aplicação das técnicas de estatística multivariada visou a 

análise simultânea das ligações existentes entre as várias variáveis utilizadas 

no decorrer da investigação, no sentido de se detectar eventuais relações 

existentes entre as mesmas, tendo-se recorrido para tanto à realização de uma 

análise de clusters e de uma análise factorial.  

 

A análise de clusters serviu essencialmente para identificação dos PEID que 

apresentassem comportamentos próximos, tendo por referência um conjunto 

de variáveis, o que permitiu a formação de agrupamentos e a classificação dos 
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países em um pequeno número de grupos mutuamente excludentes, 

identificando tipologias. Ao passo que o uso da análise factorial centrou-se 

primordialmente no estudo da estrutura das correlações existentes entre as 

variáveis utilizadas na tese, procurando saber em que medida os factores que 

caracterizam a condição insular eram capazes de explicar o comportamento 

das variáveis em análise.   

 

No concernente às técnicas de análise e diagnóstico do meio envolvente 

(environmental scannig), estas foram empregues sobretudo para traçar o perfil 

geral e sectorial na qual operam as empresas da ilha Santiago, representando 

a atitude dos entrevistados sobre o impacte dos elementos que compõem a 

insularidade na cadeia de valor das firmas. Para o seu traçado calculou-se a 

média das respostas (atitudes) de cada item, atendendo ao conjunto das 

empresas estudadas e o sector de actividade a que dedicam, possibilitando 

deste modo constatar a existência de elementos da cadeia de valor das 

empresas que sofrem impactes negativos tendo em atenção os valores médios 

para a totalidade da área em análise.  

 

Explicações mais detalhadas sobre os diferentes procedimentos estatísticos 

utilizados na investigação serão facultadas nos respectivos capítulos à medida 

que forem sendo desenvolvidos, bem como as respectivas aclarações 

conceptuais e analíticas. 

 

 

CONCLUSÕES   
 

Como pontos a reter deste Capítulo destacam-se: 

 

− A tese tem como universo de estudo os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, países independentes, cuja superfície terrestre é 

composta principalmente por ilhas, que apresentam uma população 

permanente inferior a 1,5 milhões de habitantes e níveis de 

desenvolvimento económico e social característicos dos países em vias 
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de desenvolvimento. Não obstante, a investigação socorrer-se 

pontualmente da análise das empresas da ilha de Santiago em Cabo 

Verde, na impossibilidade de fazê-lo para o conjunto dos PEID, para 

testar algumas das hipóteses aventadas; 

  

− O estudo assentou-se numa abordagem metodológica essencialmente 

extensiva, visando encontrar padrões e leis gerais que expliquem as 

estruturas e regularidades observadas nos PEID, numa lógica, 

preferencialmente, hipotético-dedutiva, seguindo um prisma 

comparativo; 

 

− Os dados que serviram de suporte à investigação resultaram da 

consulta de um variado leque de fontes bibliográficas e estatísticas, da 

realização de entrevistas a personalidades diversas, e de inquéritos 

aplicados a empresários e gestores; 

 
− As entrevistas realizadas tomaram inicialmente a forma de conversas 

exploratórias, para num segundo momento assumirem o formato de 

entrevistas estruturadas; 

 

− O questionário aplicado na tese, por seu turno, seguiu o modelo GEPS, 

suportado em técnicas de análise e diagnóstico do meio envolvente 

(environmental scanning), e teve como objectivo primordial analisar a 

incidência da insularidade no funcionamento das empresas da Ilha de 

Santiago em Cabo Verde, e por essa via comprovar a influência da 

insularidade sobre o desempenho das firmas implantadas nos PEID. 

 

− Para o tratamento dos dados estatísticos recolhidos recorreu-se às 

técnicas de estatística descritiva e multivariada, por intermédio do 

cálculo de parâmetros descritivos como a média e o desvio padrão, à 

construção de índices simples e compósitos, e à realização de uma 

análise de clusters e de uma análise factorial; 
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                                                                CAPÍTULO III -        

                                                   MODELO ANALÍTICO  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
A insularidade é uma temática propensa a múltiplas abordagens, com 

enfoques que vão desde o determinismo absoluto, passando por opiniões que 

refutam categoricamente qualquer significado da mesma. Não sendo raro 

também o seu uso para fins ideológicos e políticos. 

 

Com vista a evitar extrapolações e divagações abusivas convém proceder-se a 

algumas aclarações conceptuais e analíticas. Nesse sentido, o presente 

Capítulo estabelece o roteiro conceptual e analítico da tese, onde vai-se definir 

a insularidade, apontar as suas múltiplas dimensões, as suas diversas 

componentes, bem como as suas incidências económicas. A finalizar o 

Capítulo, define-se os principais termos a serem utilizados ao longo da 

investigação. 

 

1 ILHA: ESPAÇO ABSOLUTO VERSUS ESPAÇO RELATIVO 
 
Segundo GEORGE (DIR.) (1984), a “Insularidade” designa as características 

geográficas derivadas da situação de ilha. Pelo que, para defini-la, impõem-se 
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antes de mais explicar os conceitos que se têm de “Ilha” e elencar e discutir os 

critérios que os informa.  

 

Os dicionários gerais definem ilha como sendo uma “porção de terra cercada 

de água por todos os lados”. No entanto, a análise desta explicação levanta 

imediatamente algumas questões. Por exemplo, como diferenciar uma ilha de 

um ilhéu? A Austrália é uma porção de terra cercada de água por todos os 

lados. Poderá ser considerada uma ilha?  

 

No limite, o continente Americano é uma porção de terra cercada de água por 

todos os lados. A América poderá ser definida como uma ilha? Estas 

interrogações obrigam o investigador a especificar esse conceito, na medida 

em que se mostra muito pouco consistente. 

 

Em Geografia têm-se utilizado dois princípios para definir ilhas. O primeiro é o 

de base essencialmente ecológico ou físico e é o mais difundido; e o segundo 

é de carácter eminentemente social, os quais serão explicados a seguir. 

 

1.1 ILHA, ESPAÇO ABSOLUTO 
 

O princípio ecológico ou físico define ilha como uma “área terrestre que 

emerge sobre a superfície do mar durante a maré alta, rodeada de água por 

todos os lados e cujas dimensões são mais pequenas que as de um 

continente”3 (DOUMENGE, 1985b: 70). Desta definição sobressai o critério 

tamanho (superfície emersa), o isolamento e o volume.  

  

O primeiro critério é o tamanho. A ilha é uma porção de terra, cuja dimensão é 

inferior a de um continente. Mas aqui põe-se o problema de saber-se a partir 

de que dimensão uma parcela de terra rodeada de água por todos os lados 

pode ser considerada uma ilha, um ilhéu, um rochedo ou mesmo um 

continente? Segundo DOUMENGE (1985b) uma porção de terra é considerada 

uma ilha quando a sua superfície não ultrapassa os 4000 Km2, visto que a 
                                                 
3 Tradução livre realizada pelo autor 
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partir deste valor o hidroclima oceânico deixa de fazer sentir os seus efeitos no 

interior destas parcelas, devido à grande extensão do espaço, tornando-se por 

conseguinte num território continentalizado do ponto de vista climático. 

Todavia, a questão não fica totalmente resolvida, uma vez que o referido autor 

não aponta qual é o limite mínimo para um território não ser considerado uma 

ilha, mas sim uma ilhota.  

 

O segundo critério é o isolamento, conforme o supracitado autor uma ilha é 

uma porção de terra cercada de água por todas as partes. No entanto, levanta-

se a questão de se saber se um território inicialmente isolado passar a ter uma 

ligação fixa com um espaço continental deixa de ser uma ilha? É o caso de 

Singapura que tem uma ponte a ligá-la à Malásia, ou de Macau que tem uma 

ligação permanente ao continente. Será por isso que estes territórios vão 

deixar de ser considerados ilhas? 

 

O terceiro critério é o volume. Atendendo à definição, uma ilha deverá ser uma 

porção de terra que emerge da superfície do mar durante a maré alta. Porém, 

se o volume emerso for grande o suficiente para alterar as condições 

biológicas e climáticas destas parcelas, pode-se continuar a falar de ilha? Em 

resposta a esta questão, DOUMENGE (1985a) indica como limite referência a 

partir do qual o hidroclima oceânico já não consegue fazer sentir os seus 

efeitos, os espaços com dimensões superiores a 1000 Km2, e que possuem, 

além disso, importantes montanhas, com altitudes médias que variam entre os 

1500 a 1800 m. 

 

Atendendo, sobretudo ao critério dimensão, DOUMENGE (1985a) propõe um 

índice costeiro para diferenciar os vários tipos de ilhas que resulta do quociente 

entre o comprimento do litoral em quilómetros e a superfície da ilha em 

quilómetros quadrados. Quer isto dizer, que quando o valor do índice for 

inferior a 0,05 está-se perante ilhas continentais. Neste caso o centro da ilha 

está continentalizado. É o caso da Grã-Bretanha, da Sicília, de Sumatra, de 

Cuba, de Hispaniola, do Sri Lanka, de Taiwan, e de Madagáscar, etc. No 

entanto, quando o índice costeiro assume valores superiores a 0,05 a ilha goza 

de um clima tipicamente marítimo, com uma atenuação das amplitudes 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

56 
 

térmicas, um aumento da humidade relativa e da velocidade e frequência do 

vento (DEMANGEOT, 2000). Estas seriam as “verdadeiras” ilhas, ilhas 

oceânicas. Caso das ilhas da Micronésia e da Polinésia, das ilhas dos 

Arquipélagos da Macaronésia, das ilhas do Arco Vulcânico da Cintura do Fogo 

do Pacifico, e das Pequenas Antilhas, etc.    

 

1.2 ILHA, ESPAÇO RELATIVO 
 
O princípio social é uma outra via para definir o que é uma ilha. Segundo PITT 

(1980), as ilhas, enquanto espaços sociais, podem ocorrer tanto em áreas 

oceânicas, quanto em áreas continentais. Entendendo ele por ilhas sociais um 

grupo de pessoas relativamente pequeno que se consideram afastados de 

outros grupos e que fazem uso de um conjunto de indicadores simbólicos e 

comportamentais que resultam na formação de fronteiras sociais.  

 

Esta ideia é partilhada por muitos geógrafos. Entre os quais Bruhnes, que terá 

sido um dos primeiros a falar em “ilhas humanas”, grupos de indivíduos que 

evoluem separadamente, não necessariamente num território envolto em água 

(RÜE, 1935).  

 

Nesse sentido, para PERÓN (1993), a ilha é na sua essência um conceito 

local, que varia segundo as épocas, as sociedades e os meios técnicos de que 

cada grupo possui. Sendo por isso, difícil dar uma definição precisa da mesma. 

Daí que no entender da mesma autora, as ilhas nascem e morrem em função 

de um processo relacional. Aqui a ilha é vista como um fenómeno evolutivo, 

relativo e cultural, portanto uma construção humana e social. 

 

Atendendo a esta perspectiva, o que distingue os diferentes tipos de ilhas é a 

consciência permanente que cada indivíduo possui de estar a habitar um 

território cercado pelo mar. De modo que, uma ilha será considerada pequena 

quando cada um dos indivíduos que a habita tem a consciência permanente de 

ocupar um espaço cercado pelo mar, cujas dimensões podem variar entre os 

0,5 a 100 Km2, ainda que podendo assumir valores superiores segundo os 
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meios de deslocação utilizados. Visto que quanto mais rápido se desloca, mais 

o espaço se retrai.  

 

Porém, as ilhas são consideradas grandes quando apenas o conjunto da 

sociedade tem consciência de estar rodeada de água, com os indivíduos 

considerados isoladamente a ignorarem tal facto no seu dia-a-dia. Como 

exemplos apontam-se as quatro ilhas principais do arquipélago Japonês, Grã-

Bretanha, Islândia, Java, Sumatra, etc. Do mesmo modo, pode-se falar de 

espaços insulares muito grandes, quando já não existe a consciência insular.  

 

A abordagem social vê na ilha não uma realidade material, mas sim uma 

realidade construída socialmente e que radica na consciência das pessoas. 

Ideia partilhada também por PITT (1980) quando afirma a importância da 

identidade nestes espaços. Com os ilhéus a considerarem-se a si próprios o 

centro e os restantes grupos sociais como periféricos e inferiores. 

 

A definição da ilha como uma realidade socialmente construída remete para as 

atitudes, para os valores e opiniões, dimensões que apelam para as 

representações, para o subjectivo. Aqui a visão do espaço varia em função do 

tempo, da situação social, económica e cultural dos indivíduos (relativização do 

espaço), reflecte uma visão da ilha como espaço relativo. Ao passo que a 

significação da ilha segundo o prisma ecológico reflecte uma visão da ilha 

enquanto espaço absoluto, um espaço físico (tamanho, isolamento e volume), 

definido e conhecido, portanto um espaço geométrico, quantificável.  

 

Do exposto conclui-se que não existe uma definição objectiva e universal para 

descrever o conceito ilha, muito menos critérios precisos para a delimitar. 

Porém, põem-se a questão: não sabendo o que é uma ilha, nem como 

delimitá-la, como estudar os efeitos da insularidade? Do mesmo modo que até 

o presente ainda não se conseguiu definir claramente o objecto e o método da 

Geografia e nem por isso se deixou de se preocupar e se estudar os 

fenómenos geográficos. No caso em apreso, apesar das imprecisões na 

definição do conceito ilha, crê-se que este facto não se deve transformar num 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

58 
 

óbice à análise da problemática da insularidade, sob pena de tudo continuar na 

mesma.  

 

2  INSULARIDADE,  ENTRE  A  IMPRESIÇÃO  CONCEPTUAL  E  O 

COMPROMISSO OPERACIONAL  

 

As ilhas são reconhecidas grosso modo como “territórios portadoras de 

atributos especiais”, que se distinguem dos restantes devido às suas 

características físicas e biológicas, mas também devido à peculiaridade de 

alguns fenómenos sociais e económicos que aí ocorrem. O facto de serem 

parcelas de terras emersas, relativamente pequenas e isoladas reflecte-se nas 

populações animais e vegetais, e nas actividades humanas. Esta realidade 

espelha-se na fragilidade dos seus ecossistemas, na vulnerabilidade social e 

política das suas populações, bem como na precariedade das actividades 

económicas aí desenvolvidas. O conjunto dessas características acaba por 

condicionar o modelo e as opções de desenvolvimento das ilhas.   

 

Apesar de existir algum consenso neste diagnóstico, persistem notadas 

divergências sobre a natureza das condicionantes que obstaculizam o “normal” 

desenvolvimento económico desses espaços, conhecidas genericamente por 

insularidade.  

 

Uma aproximação ao significado da palavra insularidade permite constatar 

uma grande diversidade de conceitos, padecendo todos de escassa precisão 

conceptual, o que não possibilita a existência de uma interpretação inequívoca.  

 

Num primeiro momento atesta-se uma definição de insularidade de base 

essencialmente ecológica ou física, em que o meio físico, material é a 

referência principal. Donde se está perante uma concepção essencialmente 

naturalista que goza de grande aceitação dentro da Geografia Física e da 

Biologia.  

 



Capítulo III – Modelo Analítico 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
59 

 

É deste modo que DOUMENGE (1983) define insularidade como o mais ou 

menos pronunciado isolamento relativamente aos espaços continentais, 

resultante da condição de ser ilha. No entanto, ele ressalva igualmente que só 

se pode falar de insularidade quando as terras emersas estão totalmente 

expostas à influência do mar, portanto ela só ocorre em espaços de reduzida 

dimensão territorial e com um volume pouco significativo.  

 

O afastamento relativamente aos espaços continentais faz com que as ilhas 

sejam mais pobres em espécies do que as áreas continentais, todavia, em 

resultado do seu isolamento tendem a apresentar um elevado nível de 

endemismos. A exiguidade espacial destes territórios reflecte-se, por sua vez, 

numa grande fragilidade dos seus equilíbrios naturais, podendo dar origem ao 

desaparecimento de várias espécies, em resultado da dificuldade de 

renovação dos stocks genéticos que empobrecem, tendo em conta o número 

diminuto de indivíduos por espécie (DEMANGEOT, 2000). Destes factos 

resulta a ideia de que a pequena dimensão e o isolamento destes territórios 

não permitem a existência de massas críticas suficientes para induzirem 

fenómenos capazes de retroalimentarem-se por si sós. Além do mais, a crença 

de que esses ecossistemas apresentam uma débil capacidade de carga, o que 

poderia afectar perigosamente a estabilidade dos sistemas ecológicos e sociais 

existentes nestes espaços (FORT (DIR.), 1992). 

 

Nesta abordagem a insularidade é vista do ponto de vista antrópico como um 

atributo geográfico que condiciona as opções de desenvolvimento, os perfis de 

especialização e o tipo de estratégicas económicas seguidas pelas ilhas 

(FORT (DIR.), 1992). Ela é interpretada como uma particularidade geográfica 

do território; uma característica de suporte sobre o qual assenta um grupo 

humano (MARTIN e MARTIN, 1990). 

 

Em contraposição à natureza material da insularidade tem-se a linha que 

defende uma abordagem eminentemente social para a questão. Aqui a 

insularidade é vista como um produto das experiências vividas pelo Homem. 

Ela é o resultado de uma identidade, algo subjectivo, produto do pensamento 

humano. Por conseguinte, ela é lida como uma realidade imaterial, portanto na 
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esteira das abordagens que defendem a ilha como uma construção social, 

muito em voga na Geografia Social e Cultural. 

 

Abraçando esta perspectiva PERÓN (1993) defende que a insularidade não 

resulta tanto da base material, física, mas sim da consciência que as pessoas 

possuem relativamente a um espaço que dominam bem. Consciência essa que 

é desenvolvida pelo pensamento. Ideia partilhada também por HACHE (1998) 

uma vez que ele vê a insularidade como um fenómeno social, resultante do 

uso por parte dos ilhéus da muito característica condição geográfica das ilhas 

para afirmarem uma identidade distinta, ou para explicarem a sua situação 

económica, social, cultural e política, com vista a justificarem exigências 

específicas nestes campos. Para esse autor a insularidade é um processo de 

periferização económica, social e política que afecta as populações, por 

ventura de forma mais intensa ou aparente devido à sua condição geográfica. 

 

Muitas vezes, nesta abordagem, tende-se a ver a insularidade como um 

fenómeno essencialmente político (HACHE, 1998), todavia autores como 

BOUCHARD (2004) chamam a atenção para a necessidade de não se 

confundir insularismo com insularidade. Insularismo seria a propensão por 

parte dos insulares para cultivarem em excesso a sua especificidade, de forma 

a melhor afirmarem a sua identidade cultural ou beneficiarem de vantagens 

específicas (BRUNET, FERRAS e THÉRY (DIR.), 1993). Muito pelo contrário, 

o entendimento da insularidade enquanto processo social, resulta do contacto 

das populações insulares com o resto do mundo. Porquanto, que é o contacto 

com a humanidade que faz nascer nas populações a consciência da sua 

insularidade, que por sua vez, permite o desenvolvimento de uma identidade 

insular. Nesse sentido, a insularidade resulta de uma dinâmica interna e 

externa que implica o estabelecimento de trocas materiais e deslocações para 

fora da ilha. Mas também, a exposição ao outro, com tudo de subjectivo que tal 

facto acarreta. Está-se perante o universo das representações, das imagens 

que os insulares fazem de si mesmos e das imagens que vão passar ao 

exterior sobre a sua realidade. Uma questão de dosagem nos fluxos de troca 

(PERÓN, 1993). De modo que não é o meio físico que determina os efeitos da 
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insularidade, mas sim ela resulta da articulação social entre os insulares e 

entre estes e o mundo. 

 

Para conciliar as duas visões anteriores, surge uma terceira que concebe a 

insularidade numa perspectiva de espaço geográfico, que procura harmonizar 

a abordagem da insularidade enquanto realidade material, absoluta, com a 

perspectiva da insularidade enquanto existência imaterial, relativa. Neste 

âmbito, a insularidade é vista não só como um todo único e inseparável, que 

abarca o espaço material e imaterial, mas também com uma síntese de 

relações entre o meio físico e as sociedades humanas que ocorrem em 

territórios concretos e que apresentam um carácter sinergético. 

 

Nesta terceira via, a insularidade surge como o conjunto dos equilíbrios físicos, 

biológicos, socioeconómicos e políticos que ocorrem nas ilhas (DOUMENGE, 

1985a), ou, por outras palavras, o agregado de características ecológicas e 

culturais de âmbitos insulares, sendo tanto mais evidentes quanto menor for a 

ilha (LACOSTE, 2005). 

 

Aqui a insularidade é apresentada como um fenómeno de base física, cujos 

impactes resultam das relações que se tecem entre os Homens e o meio físico 

insular. Não sendo determinante na configuração dessas sociedades, ela não 

deixa de exercer a sua influência sobre as mesmas. Estas não conseguem 

fugir dos efeitos socioeconómicos derivados da pequena dimensão territorial, 

demográfica e económica, bem como da má acessibilidade. Todavia, as suas 

consequências são variáveis e relativas, oscilando em função da dimensão, da 

acessibilidade, da integração ou marginalização relativamente a espaços 

maiores (Mundo, arquipélago, nação, região) e de elementos culturais 

(BOUCHARD, 2004). Portanto, nesta perspectiva a insularidade assume-se 

como uma relação dinâmica que se constrói entre um espaço insular e a 

sociedade que ali vive (PELLETIER, 1997 citado por TAGLIONI, 2003). 

 

Esta abordagem é a mais complexa, exige uma maior interdisciplinaridade, é a 

que porventura estará mais de acordo com os postulados da Geografia, ciência 

de síntese, que analisa as relações Homem/meio físico. Acresce, também o 
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facto dela permitir uma maior amplitude operacional. Uma vez que a análise da 

insularidade na perspectiva do espaço geográfico autoriza que se possa fazer 

uso de forma simultâneo tanto de uma abordagem macro, quanto de uma 

abordagem micro da questão, com leituras a várias escalas (ver Fig. 3.1).  

 

A abordagem macro centra-se sobretudo na análise da incidência da 

insularidade, enquanto realidade física, material, procurando compreender até 

que ponto ela influência as estruturas ecológicas e socioeconómicas. A análise 

micro, por sua vez, dedica-se sobretudo à vertente imaterial da insularidade, 

avaliando as atitudes dos diferentes agentes considerados individualmente. 

Aqui, as imagens, as representações, os valores têm grande peso, pois que 

elas influem e determinam as condutas dos diversos actores presentes.  

 

Pelas razões já elencadas, ao longo da tese, vai-se privilegiar a corrente que 

explica a insularidade na perspectiva do espaço geográfico, não obstante 

poder recorrer-se às restantes abordagens supra referidas sempre que elas 

possam contribuir para um melhor aclaramento das questões. Sem embargo, 

inerente a este entendimento da insularidade está subjacente o facto de estar-

se perante um conceito multidimensional, passível de ser analisado sobre 

vários prismas, pelo que se impõem algumas aclarações.  
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3 INSULARIDADE, UMA REALIDADE MULTIDIMENCIONAL  
 
A insularidade é um fenómeno que assume a forma de um conjunto, cujos os 

contornos pormenorizados apresentam dimensões muito variáveis. Está-se 

perante uma interacção de elementos múltiplos e heterogéneos. Ela depende 

do tempo, do espaço geográfico, do estatuto político e do nível de 

desenvolvimento económico. De tal forma que se apresenta como uma 

realidade cronologicamente mutável, que tende a evoluir ao longo do tempo. 

Sujeitando-se, por isso, à variação de outros elementos que compõem o 

espaço geográfico. Dai que ela tenda a ser vista como um conceito relacional. 

Por conseguinte, a sua incidência depende das relações que estabelecem-se 

entre as diferentes forças que compõem o contexto insular, bem como do 

poder de absorção e adaptação que os actores que ocupam os referidos 

espaços apresentam (FORT (DIR.), 1992).  

 

Aliás autores como MANEIRA e GARAU (2005) afirmam que a noção de custo 

da insularidade só pode ser aplicada a períodos contemporâneos, como 

consequência da melhoria nos meios de transporte. Isto porque, no passado 

na ausência de meios de transporte modernos, o transporte marítimo era o 

principal meio de ligação das ilhas com o exterior. Rápido e económico o barco 

ligava as ilhas com os mercados continentais. Todavia, nos dias de hoje os 

meios de transporte ferroviários e terrestres, permitem uma maior rapidez nas 

deslocações, minorando os custos de transacção. Porém, estes não são 

passíveis de serem utilizados para ligarem ilhas com as áreas continentais, 

pelo que os territórios insulares ficam em situação de desvantagem 

comparativamente com os espaços continentais. 

 

Do ponto de vista geográfico a insularidade assume também contornos muito 

diferenciados. Ela varia em função do tamanho, do grau de acessibilidade e da 

fragmentação territorial dos espaços insulares. 

 

O tamanho da ilha influi na configuração geográfica dessas parcelas dado que 

ele tende a condicionar a dotação de recursos naturais existentes, a 
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quantidade da população e as possíveis actividades económicas a 

desenvolver, e por essa via a existência de massa crítica suficiente capaz de 

mitigar os efeitos da insularidade. De modo que quanto maior for a ilha, menor 

serão os efeitos da insularidade, e vice-versa.  

 

O grau de acessibilidade influencia igualmente na configuração espacial destas 

áreas, já que a maior ou menor proximidade das ilhas em relação aos 

territórios continentais, com os quais tem relações, influi no grau de interacção 

económica, social, cultural e política que esta mantém com os outros espaços. 

Esta situação é agravada quando se está na presença de espaços 

territorialmente fragmentados, compostos por mais de uma ilha. Na medida em 

que a condição arquipelágica tende a dificultar ainda mais as interacções 

internas e externas. 

 

O estatuto político acaba por ser um outro elemento diferenciador da 

insularidade. Visto que as incidências, a gestão e as políticas de mitigação das 

consequências da insularidade que são levadas a cabo por um pequeno 

Estado insular, serão certamente diferentes daquelas que poderão ser 

desenvolvidas por um território insular integrado num Estado Continental. Se 

por um lado, o grau de autonomia política para formular programas e projectos 

é maior nos pequenos Estados, pelo facto de serem Estados independentes, o 

grau de autonomia financeira dos territórios insulares integrados é maior, uma 

vez que têm acesso a maiores fundos económicos e sempre podem tirar 

partido de algumas economias de escala, que advém do facto de pertencerem 

a um território mais amplo. 

 

Além disso, o estatuto político influi muito no tipo de competências e na 

capacidade negocial que dão corpo às políticas e à regulação institucional que 

podem ser implementadas para contornar os efeitos da insularidade. É o caso 

das políticas monetárias, fiscais e aduaneiras que estão ao alcance apenas 

dos pequenos Estados insulares, e não das regiões insulares (MARTIN e 

MARTIN, 1990). 
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A insularidade não deixa de estar também dependente do nível de 

desenvolvimento económico e social dos espaços em que ocorrem. Assim, 

ilhas com um nível de desenvolvimento económico elevado tendem a 

apresentar uma menor incidência da insularidade nas suas estruturas 

socioeconómicas, devido à existência de um maior nível de resiliência 

económica e social, quando comparadas com espaços insulares com menores 

níveis de bem-estar.  

 

Portanto, confirma-se a ideia que está-se perante uma interacção de dados 

múltiplos e heterogéneos, que resultam de uma dialéctica entre o meio físico e 

a sociedade, originando repercussões variadas que não podem ser somadas, 

por não serem homogéneas. Donde, a insularidade ser considerada mais uma 

realidade perceptual do que mensurável, com elementos de índole mais 

qualitativos do que quantitativos (FORT (DIR.), 1992).  

 

Atendendo ao exposto, pode concluir-se que a insularidade é um conceito 

relativo, que depende do tempo, do espaço, do nível de desenvolvimento e do 

estatuto político. Mas também sinergético, porque não é uma mera 

sobreposição dos diferentes elementos físicos e sociais que a compõem. Não 

obstante a necessidade de operacionalizar a investigação obriga a que se 

escolha um prisma de análise, e por tratar-se de uma investigação no âmbito 

da Geografia, o enfoque a desenvolver na tese será o espacial/territorial, pelo 

que seguidamente se vai analisar detalhadamente as diferentes componentes 

espaciais/territoriais da insularidade, com efeitos económicos. Pois que as 

maiores implicações da insularidade fazem-se sentir no campo económico, 

com reflexos nas outras esferas sociais. Contudo, apesar da atenção estar 

centrada na dimensão espacial/territorial do problema, os aspectos 

relacionados com o nível de desenvolvimento e o estatuto político não serão 

descurados, enquanto suportes que darão pistas para uma melhor compressão 

do fenómeno em estudo.  
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4  INSULARIDADE  E  OS  SEUS  CONTORNOS  ESPACIAIS:  O  PAPEL  DO 

TAMANHO, DA ACESSIBILIDADE E DA FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL 

 
Como já foi assinalado, a insularidade é um fenómeno complexo, 

multidimensional, cujos efeitos resultam da confluência e de interacção de 

vários elementos que funcionam como uma unidade. No entanto, para fins 

operacionais, quando se analisa o fenómeno do ponto de vista 

espacial/territorial, constata-se a existência de três elementos diferenciadores 

(ver Fig. 3.1): 

 

• A pequena dimensão territorial, demográfica e económica; 

• Um nível de acessibilidade, geralmente, muito fraco; 

• Um território muitas vezes fragmentado, com várias ilhas dispersas e 

distantes uma das outras.  

 

Esta configuração territorial particular tem influência na forma como se 

estruturam as actividades e os processos económicos nos espaços insulares, 

na medida em que facilita/dificulta o surgimento de iniciativas em determinados 

tipos de actividades, a decisão de implantá-las em determinados lugares, bem 

como o seu desenvolvimento posterior (SÁNCHEZ, 1991). Pelo que de 

seguida, vai-se analisar detalhadamente o papel de cada um dos elementos 

indicados no funcionamento das economias insulares. 

 

4.1 PEQUENA DIMENSÃO TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E ECONÓMICA 
 

A pequena dimensão territorial, demográfica e económica dos PEID afecta as 

possibilidades de desenvolvimento económico desses espaços. Isto porque a 

extensão superficial do território influi na dotação de recursos naturais e 

humanos; o tamanho demográfico determina a dimensão do mercado de 

consumo interno e a mão-de-obra disponível para trabalhar; o volume da 

actividade económica, por sua vez, condiciona a formação de economias de 

escala e a existência de relações intersectoriais, etc. 
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Dai que em consequência da sua reduzida dimensão territorial, demográfica e 

económica, os espaços insulares apresentam um conjunto de características 

estruturais, que acabam por influir grandemente na configuração das suas 

estruturas económicas, das quais se destacam:  

 

• Reduzido tamanho do mercado doméstico devido ao diminuto número 

de habitantes; 

• Limitações nas políticas de substituição das importações em virtude da 

pequena dimensão do mercado interno que não permitem o 

aparecimento de iniciativas sustentadas. Quando estas ocorrem, os 

produtos daí resultantes tendem a ser de qualidade inferior e a preços 

muito elevados (BRIGUGLIO, 1995); 

• Capacidade limitada para influenciar os preços, quer no mercado 

interno, quer no mercado externo, tornando-se em price-takers. O 

pequeno volume das importações e exportações não permite que tenha 

capacidade negocial suficiente para influenciar os preços; 

• Dificuldades para explorar economias de escala, visto que o reduzido 

volume da produção não possibilita a aplicação do princípio segundo o 

qual, à medida que se aumenta a produção diminui os custos unitários 

de produção. A pequena dimensão obriga muitas vezes que os 

investimentos públicos e privados operem abaixo do seu nível de 

eficiência mínima, tendo como consequência altos custos de produção. 

Portanto, níveis de preços elevados para os consumidores; grandes 

custos na construção e utilização de infra-estruturas per capita; custos 

elevados na formação da mão-de-obra; grande dependência de 

tecnologias importadas, etc. (BRIGUGLIO, 1995); 

• Inexistência de economias de aglomeração, consequência da reduzida 

dimensão do mercado interno, da ausência de grandes aglomerações 

humanas e da escassez de relações inter-industriais (MARTIN e 

MARTIN, 1990);  

• Concorrência interna limitada, com muitos sectores de actividade 

económica a actuarem em situação de monopólio ou oligopólio, a fugir 

em muito aos tradicionais monopólios “naturais”. A reduzida dimensão 
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do mercado não permite a existência de muitas empresas a actuarem 

num mesmo sector de actividade;  

• Escassez de recursos humanos qualificados para exercerem 

determinadas actividades muito especializadas; quando existem a 

pequena dimensão do mercado não permite que desenvolvam uma 

prática constante, pelo que acabam muitas vezes por perder os 

conhecimentos adquiridos; 

• Problemas ao nível da administração pública, designadamente com a 

existência de despesas per capita muito elevadas, dado que certas 

despesas não são divisíveis em função do número de beneficiários, 

caso das representações diplomáticas por exemplo. Realça-se também 

a dificuldade em garantir a imparcialidade e a eficiência no 

funcionamento da administração pública, isto porque todos se 

conhecem, existindo muitas vezes relações de parentesco entre os 

diferentes intervenientes (BRIGUGLIO, 1995); 

• Recursos naturais limitados em virtude da reduzida extensão 

superficial, não obstante por vezes ser compensada com uma vasta 

zona económica exclusiva (ZEE) que permite fazer uso dos recursos 

marinhos; 

• Ecossistemas muito frágeis e muito propensos à ocorrência de 

catástrofes naturais, caso de sismos, vulcanismos, secas, tsunamis, 

ciclones, pragas biológicas, etc. Esta fragilidade inibe a utilização de 

parcelas significativas destes territórios devido a necessidade de 

proteger os ecossistemas que aí existem, mas também sujeita estas 

sociedades a cíclicos processos de destruição e reconstrução devido à 

frequente ocorrência de catástrofes naturais. 

 

Não obstante estas características estruturais, num contexto de globalização 

acelerada em que se assiste a uma progressiva integração dos mercados, 

constata-se que muitas ilhas apostam em estratégias exportadoras, ganhando 

mercados e conseguindo por esta via gerar economias de escala e superar 

algumas das desvantagens que estão associadas à pequena dimensão. Veja-

se os casos de Hong Kong, Singapura, Maurícias, etc. (ARMSTRONG e 

READ, 2004). 
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De sorte que estes factos levantam a questão de saber-se até que ponto a 

dimensão do país continua a ser importante no prosseguimento das 

actividades económicas nos dias de hoje? Está-se em crer que a dimensão do 

território continua a ser importante, visto que as empresas antes de se 

lançarem no mercado global precisam de adquirir algum know-how técnico e 

comercial; bem como acumular capital para financiar a sua expansão. Quando 

o mercado interno é reduzido tal torna-se mais difícil, sem contar que a própria 

estrutura, composição, nível de concorrência e sofisticação da procura 

provenientes do mercado interno funcionam como estímulos para as empresas 

inovarem e se tornarem mais competitivas interna e externamente (PORTER, 

1990). 

 

Por outro lado, os territórios assumem cada vez maior relevância no 

desempenho das empresas. Estando-se perante territórios que apresentam um 

conjunto de handicaps ao nível do funcionamento da administração pública, da 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada, da gestão ambiental, da promoção 

de economias de escala e de aglomeração, da concorrência interna, da 

capacidade negocial, bem como em relação à disponibilidade de matérias-

primas, é natural que a economia, como um todo, e as empresas, 

individualmente, apresentem um desempenho menos conseguido 

comparativamente com outros territórios.  

 

A multifuncionalidade do território rejeita a utilização de indicadores simplistas 

para caracterizar o tamanho territorial, demográfico e económico de um 

espaço, muito pelo contrário. Dai que enquanto indicador da dimensão 

territorial, demográfica e económica se proponha um índice que abarque as 

variáveis extensão superficial, tamanho demográfico e volume do PIB. Todavia, 

por serem variáveis de natureza diversa, a sua operacionalização aritmética 

impõem a transformação dos dados iniciais para uma outra escala, no caso a 

escala ordinal, por forma a permitir comparações entre os diversos PEID em 

observação (para mais detalhes ver Capítulo IV).  

 



Capítulo III – Modelo Analítico 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
71 

 

Sem embargo, a pequena dimensão não é uma característica específica dos 

pequenos espaços insulares. Existem também territórios continentais de 

reduzida dimensão. O que torna os espaços insulares específicos é a 

conjugação da reduzida dimensão com a reduzida acessibilidade.  

 

4.2 REDUZIDA ACESSIBILIDADE  
 

As ilhas por serem territórios isolados, completamente circunscritas pelo mar, 

são geralmente espaços que apresentam obstáculos acrescidos para 

acederem aos grandes mercados abastecedores e consumidores, isto porque 

se encontram distantes relativamente aos grandes pólos comerciais. Este 

distanciamento resulta em custos para as empresas e para os particulares, que 

são tanto maiores, quanto maior for a distância que separa as ilhas dos outros 

territórios. 

 

As actividades humanas são sensíveis à distância. Os contactos interpessoais, 

os movimentos migratórios, ou as trocas comerciais tendem a diminuir com o 

aumento da distância (POLÉSE, 1998). Quer isto dizer que a distância conta 

para a performance económica dos territórios e das empresas. Tanto mais que 

o volume de negócios tendem a diminuir à medida que aumenta a distância 

entre os territórios (REDDING e VENABLES, 2002). 

 

A deficiente acessibilidade que os espaços insulares apresentam gera custos 

ou obstáculos físicos de tal monta significativos que acabam por modificar 

significativamente as condições de funcionamento e de desempenho das suas 

economias e empresas (CRUZOL, 2004). Está-se perante um problema de 

reduzida acessibilidade que não é exclusivo das ilhas, pois existem territórios 

continentais que padecem dos mesmos constrangimentos. Como é o caso dos 

territórios encravados, sem acesso ao mar. Todavia, a especificidade insular 

resulta do facto de nas ilhas só poder ser utilizado o transporte aéreo e 

marítimo para vencer o afastamento. 
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Para vencer esta distância que existe entre os espaços insulares e os 

restantes territórios é necessário esforço, recursos e tempo, portanto implica 

despesas. Custos esses que podem assumir diferentes formas: custos de 

transporte de mercadorias; custos de comunicação da informação; custos de 

deslocação das pessoas, etc. (POLÉSE, 1998). A estes encargos deve-se 

acrescentar ainda os custos de oportunidade, bem como considerações de 

ordem qualitativa que nos espaços insulares são de suma importância. 

 

Deve-se ter presente ainda que a problemática da fraca acessibilidade está 

ligada também à inexistência de economias de escala no sector dos 

transportes nos mercados insulares. A pequena dimensão desses mercados 

não facilita o aparecimento de economias de escala significativas no sector, 

dado que a procura, em termos de volume, densidade e frequência de tráfico é 

insuficiente para financiar a construção e manutenção das infra-estruturas de 

transportes, impossibilitando a sua existência. Quando existem acarretam 

custos por unidade e per capita exorbitantes.   

 

Donde que a quantificação e a operacionalização de um indicador do grau de 

acessibilidade dos territórios insulares são muito difíceis de calcular, posto que 

terá que ser determinado essencialmente em função da ocupação humana. 

Isto porque, o isolamento só se percebe por contrastes, e só pode ser 

analisado recorrendo a analogias (LABASSE, 1966), portanto está-se perante 

um conceito relacional. 

 

TAGLIONI (2003) propõe que em vez da utilização do conceito de distância 

absoluta (distância linear) para medir o nível de acessibilidade destes espaços, 

que se faça uso dos conceitos de distância tempo e de distância custo, visto 

que estes permitem medir de forma mais objectiva a acessibilidade humana e 

comercial das ilhas. Porém, no caso dos arquipélagos há que distinguir entre 

uma acessibilidade exterior, que mede o grau de interconexão do território 

insular com o exterior, e a acessibilidade interna, que mede o grau de 

interconexão entre as diferentes parcelas do espaço insular (FORT (DIR.), 

1992). 
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A este propósito, visando a análise do nível de acessibilidade dos espaços 

insulares, DOUMENGE (1985a) propõe que se calcule o índice de isolamento 

oceânico que resulta do quociente entre a superfície da zona económica 

exclusiva (ZEE) e a superfície terrestre do território. Este índice seria um 

indicador do nível de isolamento, já que os PEID localizados nas imediações 

de outros Estados teriam uma menor ZEE e consequentemente um índice 

menor, em contraposição com os PEID localizados distantes de outros países, 

que apresentam por isso uma maior ZEE e consequentemente um maior índice 

de isolamento costeiro. A escolha deste indicador para retratar a acessibilidade 

dos PEID justifica-se pelo facto dele existir para a generalidade dos países, o 

que permite realizar comparações.  

 

Porém, esta questão não poderá ser analisada apenas no plano quantitativo, já 

que existem alguns aspectos qualitativos que devem ser ponderados, tais 

como as condições em que o transporte se processa. A regularidade e 

frequência dos transportes, os meios, a sua adequação, a qualidade das infra-

estruturas fixas ou móveis, as restrições institucionais à mobilidade das 

pessoas e das mercadorias, a eficácia das telecomunicações, a capacidade de 

procurar e utilizar informação estratégica são variáveis que influem 

indubitavelmente no grau de acessibilidade dos espaços insulares (MARTIN e 

MARTIN, 1990). 

 

A menor acessibilidade dos territórios insulares relativamente aos grandes 

mercados traduz-se numa diminuição dos seus rendimentos per capita, pois 

que as firmas insulares tendem a receber menos pelas suas exportações e a 

pagar mais pelos equipamentos, matérias-primas e bens intermédios 

importados. Estudos realizados por REDDING e VENABLES (2002) 

quantificam este valor em cerca de 7% do PIB dos Estados Insulares. Os 

custos de acesso para pessoas e mercadorias, bem como os custos de acesso 

à informação relevante, engendrados pela difícil acessibilidade, têm como 

consequência imediata uma menor competitividade do sistema produtivo 

insular, levando muitas vezes à perda de vantagens comparativas. 
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Nesta linha de pensamento, BRIGUGLIO (1995) indica que as ilhas 

apresentam um conjunto de problemas comuns ao nível do sector dos 

transportes e comunicações que resultam da sua reduzida acessibilidade, a 

saber:  

 

• Custos de transporte muito elevados por unidade; 

• Incertezas no abastecimento e existência de grandes stocks.  

 

Os PEID apresentam custos de transportes no comércio internacional por 

unidade superiores às dos territórios continentais, já que a movimentação de 

pessoas e bens se faz exclusivamente por transportes aéreos e marítimos. Por 

outro lado, a reduzida dimensão demográfica e económica faz com que lidem 

com pequenos volumes de mercadorias, tanto na importação, como na 

exportação, fazendo com que estas tenham que suportar elevados custos por 

unidade transportada, sem contar com a fraca capacidade negocial e 

institucional que padecem, colocando-os à mercê dos grandes oligopólios que 

dominam os transportes marítimos e aéreos. Sem embargo, não deve ser 

descurado, igualmente, que a pequena dimensão económica e demográfica 

das ilhas fazem com que sejam pouco atractivas para muitas empresas de 

transporte, colocando-as desse modo fora das grandes rotas de transporte, 

impossibilitando que tirem partido dos avanços tecnológicos e da crescente 

oferta que têm ocorrido no sector dos transportes. 

 

O afastamento relativamente aos grandes mercados abastecedores cria 

também problemas ao nível dos atrasos e cancelamentos nos serviços de 

transporte, resultando em incertezas no abastecimento. Sendo, por isso, muito 

frequente nos espaços insulares as rupturas de stock de produtos tão básicos 

quanto os produtos alimentares ou os materiais para a construção civil. Além 

disso, a inexistência de linhas de transportes frequentes e regulares faz com 

que as empresas insulares tenham que ter grandes stocks para poderem 

atender a procura interna, evitando assim possíveis rupturas no abastecimento. 

Mas também, tenham que armazenar os produtos exportáveis até que 

apareçam os meios de transporte para os colocar em outros mercados. 
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 Em consequência destes factos, as empresas insulares têm que acarretar não 

só com despesas suplementares, para custear o armazenamento e as 

eventuais perdas resultantes do excessivo tempo de depósito, mas também 

com custos de oportunidade provenientes da circunstância de se estar a 

empatar capital em produtos sem rendimento imediato.  

 

Todavia, nos dias de hoje em que assiste-se a um progresso tecnológico cada 

vez mais acelerado, com uma crescente diminuição dos custos de transporte e 

comunicações, fará sentido falar-se do papel da acessibilidade, da distância no 

prosseguimento das actividades económicas? Para REDDING e VENABLES 

(2002), sim! Tal faz sentido. Na medida em que o papel das novas tecnologias 

e dos meios de transportes nas actividades económicas variam em função dos 

sectores económicos. Se a análise incidir sobre as actividades que fazem uso 

de conhecimentos facilmente codificáveis, as novas tecnologias podem 

desempenhar um papel relevante, visto que tornam a gestão à distância fácil. 

Porém, as actividades que envolvem o monitoramento, controlo, negociação e 

trocas de informação mais complexas, dificilmente codificáveis, continuam a 

exigir proximidade no contacto.  

 

Além disso, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicações 

tem favorecido sobretudo a concentração da produção nas empresas mais 

eficientes e uma maior especialização da produção (POLÉSE, 1998). No 

entanto, como já foi referido, as economias de escala e de aglomeração não 

são vantagens comparativas que as ilhas apresentam em abundância, tendo 

em conta que são países com uma reduzida dimensão demográfica e 

económica, com diminuta acessibilidade, e com uma elevada fragmentação 

territorial.  

 

4.3 FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL   
 

É comum os espaços insulares apresentarem-se fragmentados em várias ilhas 

formando arquipélagos, falando-se nesses casos de multi-insularidade. Esta 

situação tende a agravar os efeitos da descontinuidade territorial e da pequena 
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dimensão, fazendo sentir os seus impactes nos campos sociais, políticos e 

económicos. Do ponto de vista social e político ela tende a potenciar a 

existência de algumas diferenciações socioculturais e políticas de uma ilha 

para outra, sobretudo quando se está perante arquipélagos muitos extensos e 

dispersos. Assistindo-se, além disso, à fragmentação das elites sociais, 

culturais, políticas e económicas, que inibe o aparecimento de massas críticas 

com dimensão suficiente para engendrar processos de mudança. Estes 

atributos podem funcionar como um handicap para a coesão nacional, 

dificultando o bom funcionamento do Estado-Nação (BOUCHARD, 2004). Não 

obstante pode ser encarado também como uma fonte de riqueza, se for 

devidamente potenciada, por exemplo para a prática turística, pode vir a 

constituir-se numa vantagem comparativa. 

 

      Ao nível económico, a multi-insularidade reflecte-se antes de mais no 

agravamento dos custos de transporte e das comunicações internas. Deste 

modo, a necessidade de desmultiplicar equipamentos, infra-estruturas, bens e 

serviços públicos por todas as ilhas, ainda que em condições de serviços 

minimas, provoca um aumento dos custos de funcionamento e coordenação 

por parte Estado. As empresas, por sua vez, em consequência da 

fragmentação territorial, estão confrontadas com fortes custos de ligação entre 

as diversas ilhas, devido, sobretudo, à necessidade de procederem à 

articulação do mercado doméstico, mas também de fazerem face a diminuição 

dos efeitos de difusão das ilhas centrais para as ilhas periféricas.  

 

Para além dessas consequências económicas, verifica-se também em virtude 

da fragmentação territorial o surgimento de grandes desequilíbrios económicos 

regionais dentro do arquipélago. Nestas situações, constata-se a existência de 

algumas ilhas bem ligadas com o resto do mundo, inseridas nos grandes fluxos 

mundiais, em contraposição com outras que se mantêm apartadas dos 

principais fluxos humanos, financeiros, comerciais e informacionais 

(BOUCHARD, 2004), dando origem a fenómenos de dupla insularidade. Mais 

do que um condicionante novo, a multi-insularidade aparece como um 
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constrangimento suplementar que tende a agravar os impactes da 

insularidade.  

 

Para medir o nível de fragmentação territorial recorreu-se ao índice de Mono-

insularidade proposto por DEPRAETERE e DAHL (2007). O índice assume a 

seguinte notação:  

 

100×=
SP
SIPIMI

 

 

 

em que:  

         IMI = Índice de Mono-insularidade 

         SIP = Superfície da ilha principal   

         SP = Superfície do país 

 

O seu valor pode variar de 0 a 100. Quando assume montantes inferiores a 50, 

está-se perante Estados arquipelágicos, se for superior a 50 acha-se em face 

de um território multi-insular. Caso o mesmo for superior a 90 tem-se um 

espaço quase mono-insular, porém quando assume a fasquia de 100 encontra-

se ante um país mono-insular. 

 

Sucintamente, pode-se afirmar que a pequena dimensão superficial, 

demográfica e económica, a difícil acessibilidade e a fragmentação territorial 

não são exclusivas das ilhas, elas ocorrem também em outros territórios 

continentais condicionando o desempenho económico desses espaços. A 

singularidade das ilhas reside na ocorrência simultânea destes elementos, 

gerando sinergias que resultam maiores do que a mera soma das partes. 

Porém, deve-se ter em consideração que os referidos elementos, apesar de 

assumirem-se como condicionantes estruturais, com grande peso na definição 

das estruturas e no desempenho das actividades económicas dos PEID, não 

são insuperáveis nem determinantes. O nível de desenvolvimento económico e 
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social dos territórios insulares influi muito na dimensão e intensidade com que 

os impactes económicos da insularidade se fazem sentir. 

 

4.4 INSULARIDADE E NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO   
 
 
O conceito de desenvolvimento económico e social é dificilmente abarcável, daí 

que se pode defini-lo como um processo complexo que envolve o incremento 

das condições de vida e das oportunidades de escolha da população, bem 

como o crescimento das empresas e a melhoria do ambiente de negócios. Por 

conseguinte, ao nível macroeconómico redunda numa maior resiliência 

económica e num aumento das vantagens comparativas dos territórios, 

enquanto ao nível das empresas pressupõe uma dilatação das suas vantagens 

competitivas.  

 

Assim sendo, o reduzido nível de desenvolvimento económico e social dos 

PEID sugere o contrário, territórios com muitas fragilidades económicas e que 

evidenciam elevados níveis de ineficiência/ineficácia empresarial, contudo com 

algumas vantagens comparativas dai decorrentes.  

 

A elevada vulnerabilidade económica destes Estados não deixa de ser um 

reflexo do seu incipiente nível de desenvolvimento económico e social, visível 

na escassez de recursos tecnológicos, mormente meios de transporte e 

comunicações; na inexistência de produtos intermédios e de factores de 

produção em quantidade e diversidade, designadamente, energia, capital, 

terra, mão-de-obra, capacidade de gestão; na incapacidade para mobilizar 

recursos; na inépcia para fomentar economias de aglomeração equilibradas; 

em condições de protecção e ordenamento do território muito incipientes; em 

ausência de políticas públicas; e na presença de um Estado ineficiente e 

ineficaz (FORT (DIR.), 1992 e OREJA (COORD.), 1999), decorrendo daí uma 

economia pouco diversificada, com uma forte dependência do exterior, um 

Estado sobredimensionado e uma elevada fragilidade natural, que no conjunto 

acabam por consubstanciar uma economia com baixa resiliência económica e 
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social, funcionando ao sabor dos ciclos económicos internacionais, à 

semelhança da generalidade dos países em vias de desenvolvimento. 

 

Do mesmo modo, os sobrecustos empresariais a que estão sujeitas as firmas 

implantadas nos PEID resultam do reduzido nível de desenvolvimento 

económico e social destes espaços, já que este condiciona o desempenho dos 

diversos elementos da cadeia de valores das empresas, fazendo com que o 

seu comportamento seja menos bem conseguido ao nível dos processos de 

abastecimento, produção, venda e distribuição. 

 

Por sua vez, as vantagens comparativas que os PEID mostram resultam da 

sua menor integração nos mercados e circuitos económicos internacionais, 

conseguindo, deste modo, preservar uma grande diversidade de recursos 

turísticos, uma forte coesão e flexibilidade económica e social, mas também 

algumas actividades agrícolas, industriais e de serviços que tiram partido da 

reduzida atracção que esses mercados exercem sobre os agentes económicos 

estrangeiros.  

 

Dessas ideias decorrem que quanto maior for o nível de desenvolvimento 

económico e social, menor tenderá a ser o impacte económico da insularidade, 

e vice-versa. Portanto, o maior ou menor nível de desenvolvimento económico 

e social de um Estado insular acabará sempre por influenciar a intensidade 

com que os efeitos económicos da insularidade se farão sentir na sua 

sociedade como um todo, e na sua economia em particular.  

 

Com vista a operacionalização do conceito de desenvolvimento, vai-se fazer 

uso do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

Associado ao nível de desenvolvimento surge a variável estatuto político, já 

que esta é referida também como um importante elemento para explicar a 

intensidade com as consequências económicas da insularidade se fazem 

sentir.  
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4.5 INSULARIDADE E ESTATUTO POLÍTICO  
 
 

O estatuto político dos territórios insulares influi na forma como a insularidade 

se manifesta, havendo autores que afirmam que ele é determinante para 

explicar as diferenças de nível de desenvolvimento existente entre estes 

espaços (BOUCHARD, 2004). 

  

Nesse âmbito, atendendo ao seu estatuto político, as ilhas podem ser 

agrupadas em dois grandes grupos (TAGLIONI, 2006): 

 

1) Micro-Estados, territórios que gozam de reconhecimento pleno, sem 

restrições de existência enquanto Estado, com um lugar próprio no concerto 

das nações. Por conseguinte, tendo o mesmo tratamento que os restantes 

países no quadro do Direito Internacional; 

 

2) Micro-territórios, espaços insulares dependentes em diversos graus de 

uma metrópole distante, com estatutos muito variados ao nível do direito 

nacional, comunitário ou internacional. Que podem ser considerados, na 

sua maioria, a expressão dos últimos impérios coloniais. 

 

As consequências económicas da insularidade fazem sentir-se de forma mais 

intensa nos Micro-Estados do que nos Micro-territórios. Aqui constata-se uma 

suavização da sua incidência (GODENAU, 1992). 

 

No caso dos Micro-territórios a mitigação dos efeitos económicos da 

insularidade pode ocorrer por duas vias: por uma via directa e por uma outra 

indirecta. Pela via directa, os Micro-territórios insulares pelo facto de estarem 

económica e politicamente inseridos em espaços continentais de maior 

dimensão, podem externalizar custos. Caso por exemplo dos custos 

associados às funções de soberania, política externa, defesa, etc. Mas podem 

também tirar partido de economias de escala resultantes do acesso directo e 

sem restrições a um mercado de maior dimensão. Além do mais, 

indirectamente, os Micro-territórios conseguem minorar os efeitos económicos 
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da insularidade, recebendo por parte do Estado central um conjunto de fundos 

financeiros, ao abrigo das políticas de compensação e solidariedade 

interterritorial, que fazem com que o seu nível de desenvolvimento e 

rendimento per capita seja superior a dos Micro-Estados, donde que tenham 

uma maior capacidade de resiliência económica e social e por conseguinte 

consigam minorar os impactes da insularidade. 

 

Os Micro-territórios beneficiam ainda de maiores facilidades para realizarem 

negócios com as grandes áreas metropolitanas desenvolvidas, já que ao 

contrário dos Micro-Estados, os primeiros não precisam de vistos para 

viajarem, usam geralmente a mesma moeda, tiram partido de um normativo 

regulatório comum que dominam, mostram ter maior capacidade para captar e 

para aceder a investimentos privados e para recrutar assessorias técnicas. 

Sem contar que estes usufruem também de subvenções ao nível dos 

transportes, comunicações, energia e de isenções e desagravamentos fiscais 

que não estão ao alcance dos Micro-Estados (McELROY e PEARCE, 2006).   

 

Conhecedores desta realidade, os Micro-Estados desenvolvem um conjunto de 

mecanismos legais e institucionais com vista a aproveitarem de situações 

análogas, com iniciativas que passam pela associação a um Estado mais forte, 

pelo estabelecimento de parcerias especiais, pela integração em comunidades 

regionais, pela participação em comunidades monetárias, etc. Com o intuito de 

minimizar os efeitos da insularidade, mormente os seus impactes económicos. 

 

5 CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS DA INSULARIDADE 
 
Os efeitos económicos da insularidade nos PEID fazem-se sentir tanto ao nível 

macro, quanto ao nível micro (ver Fig. 3.1). A nível macroeconómico estes 

impactes traduzem-se numa acentuada especialização económica, numa 

grande dependência externa, numa vulnerabilidade ambiental muito marcada4 

                                                 
4 Não obstante a vulnerabilidade ambiental não ser uma consequência económica da 
insularidade é um efeito macro de suma importância, que acaba por condicionar de forma 
significativa a economia dos PEID. Pelo que decidiu-se inclui-la dentro dos efeitos 
macroeconómicos da insularidade. 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

82 
 

e em gastos públicos muito elevados. Todas essas consequências contribuem 

para que estes espaços padeçam de uma grande vulnerabilidade económica, 

tornando-se em territórios economicamente muito dependentes de forças 

externas, que fogem ao seu controlo. Todavia, associada à insularidade 

existem alguns benefícios macros, que se traduzem em vantagens 

comparativas para as ilhas. Doutro modo, do ponto de vista microeconómico, 

os impactes da insularidade fazem-se sentir também nas actividades das 

empresas ao nível dos custos de abastecimento, produção, venda e 

distribuição. 

 

5.1 ACENTUADA ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA  
 

Os PEID caracterizam-se por serem economias muito especializadas, com as 

suas exportações a assentarem num reduzido leque de bens e serviços. Tal 

justifica-se, segundo ROYLE (2001), pelo facto das ilhas terem de obter um 

volume de produção suficiente para competirem eficientemente no mercado 

internacional, obrigando assim que concentrem a sua oferta num reduzido 

número de bens e serviços. 

 

Não existe grande consenso relativamente às causas desta elevada 

especialização. A literatura tende a apontar a escassez de recursos e a 

procura internacional como os factores explicativos desta situação. A propósito 

CRUZOL (2004) indica duas categorias de factores para elucidar a questão: a 

oferta e a procura. Do lado da oferta, a pequena dimensão territorial dos PEID 

reflecte-se numa reduzida quantidade e diversidade de recursos, que limita a 

sua capacidade de produção global. Isto porque, devido à sua pequena 

dimensão e atendendo à probabilidade estatística as ilhas tenderão a 

apresentar uma menor quantidade e diversidade de recursos naturais 

(minerais, agrícolas, etc.) que um grande território continental. O que acaba por 

repercutir-se numa menor capacidade produtiva desses espaços insulares. Do 

ponto de vista da procura, os mercados hoje exigem produtos de qualidade 

padronizada e em grandes quantidades, sobretudo a grande distribuição. Por 

conseguinte, isto obriga as economias insulares a especializarem-se na 
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produção de um reduzido número de produtos, de modo a serem competitivos 

e a terem produtos em quantidades que possam interessar os distribuidores. 

 

Uma outra explicação para a acentuada especialização das economias 

insulares é ver nelas o reflexo do “Sindroma Holandês” (POIRINE, 1993a). O 

aumento substancial do rendimento desses países em resultado da entrada de 

divisas provenientes da remessa dos emigrantes, da ajuda pública ao 

desenvolvimento, do turismo ou da valorização de algum recurso natural, etc., 

tende a ter consequências gravosas para alguns dos seus sectores 

económicos, sobretudo o industrial e o agrícola. 

 

A entrada massiva de divisas nestes territórios provoca uma sobrevalorização 

da sua moeda nacional, diminuído a competitividade dos seus sectores 

exportadores tradicionais, provocando o chamado “efeito gasto”. Por outro 

lado, este maior afluxo de divisas vai reflectir-se também num aumento da 

procura interna dos bens não comercializáveis destinados ao abastecimento 

dos residentes (comércio retalhista, serviços de construção, etc.) e ao sector 

“exportador” em alta (turismo, cooperantes, produção de minerais, etc.), com a 

consequente subida dos preços, reorientando os factores de produção, capital, 

trabalho, para a produção destes bens não comercializáveis. Daqui resulta 

uma redução da produção nos sectores “exportadores” tradicionais, geralmente 

a indústria ou a agricultura, designado de “efeito recursos” (EBRHIM-ZADEH, 

2003), levando à desindustrialização e à diminuição da produção agrícola e à 

hipertrofia do sector terciário (POIRINE, 1993a).  

 

Atendendo ao tipo de especialização económica evidenciada pelos territórios 

insulares, CRUZOL (2004) distingue seis tipos de economias insulares: 

Economias insulares agrícolas; Economias insulares mineiras; Economias 

insulares industriais; Economias insulares turísticas; Ilhas plataformas 

financeiras; e Ilhas integradas numa metrópole industrial. 

 

As economias insulares agrícolas salientam-se pela presença predominante 

das actividades agrárias de subsistência ou de exportação. Elas apresentam 

um rendimento por habitante muito baixo e estão muito sujeitas à flutuação do 
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preço dos produtos agrícolas exportados, bem como ao aparecimento de 

novos produtores continentais, mais competitivos. Como exemplos de produtos 

mais exportados por estas economias, o referido autor indica a banana, o coco, 

os derivados da cana sacarina, a baunilha, produtos de aquacultura e o atum. 

 

Nas ilhas cujas economias estão assentes no sector mineiro, caso do petróleo 

em Trindade e Tobago ou do fosfato em Nieu, estes produtos tendem a 

representar uma proporção predominante das suas exportações e do total da 

sua actividade económica. Elas possuem um nível de rendimento per capita 

relativamente elevado, não obstante estarem sujeitas a flutuações abruptas 

das suas receitas de exportação e da sua actividade económica global. 

 

As economias insulares industrias são mais raras, com o sector industrial a ter 

uma presença importante nestes territórios. Estas economias habitualmente 

dispõem de alguma matéria-prima ou fonte de energia abundante, de uma 

mão-de-obra com elevada produtividade e com salários relativamente baixos, 

ou ainda podem explorar uma localização geográfica privilegiada. Este tipo de 

especialização obriga a que estes espaços façam uso de meios 

complementares para atrair o investimento, caso das ajudas financeiras, 

desagravamentos fiscais, etc. Apresentam um rendimento por habitante 

relativamente elevado e as receitas das suas exportações são relativamente 

estáveis. 

 

Os espaços insulares que têm no turismo a sua principal actividade económica 

possuem um rendimento per capita relativamente elevado e infra-estruturas 

relativamente desenvolvidas, o mesmo acontecendo com as suas receitas de 

exportação. 

 

No que concerne às ilhas plataformas financeiras, estas oferecem aos 

detentores de capitais lugares onde possam colocar temporariamente o seu 

dinheiro, realizar operações e registar sociedades ao  abrigo da fiscalização e 

da pressão fiscal dos países de origem. Não obstante os riscos associados, 
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fraude, branqueamento de capitais, estes espaços tendem a apresentar 

rendimentos per capita muito elevados. 

 

O supra referido autor faz notar ainda que nas ilhas integradas em metrópoles 

industriais, as actividades económicas assentam ao redor das despesas 

públicas provenientes do orçamento do Estado ou das Autarquias regionais, 

portanto são economias financiadas essencialmente por transferências 

públicas. Pelo que segundo o mesmo apresentam uma grande estabilidade 

económica e rendimentos por habitante elevados.  

 

Para medir o grau de especialização económica dos PEID vai-se utilizar o 

Índice de diversificação das exportações que reflecte a diferença entre a 

estrutura das exportações por produto/serviços de um país com a média 

mundial. O indicador mede o valor do desvio absoluto de um país 

relativamente à estrutura do comércio mundial (UNCTAD, 2007). O seu valor 

varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo o valor do índice estiver de 1, maior é a 

divergência do país relativamente à média mundial. Ele expressa-se pela 

fórmula:  

 

                                                   2

∑ −

= i

hihij

SJ  

em que SJ = índice de diversificação das exportações; hij = parte do produto i 

no total das exportações do país j; hi = parte do produto i no total das 

exportações mundiais.  

 

A elevada especialização económica que estes territórios manifestam vai fazer 

com que a economia dos PEID fique muito dependente das importações e das 

exportações nos mercados internacionais, configurando uma situação de 

grande dependência externa. 
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5.2 DEPENDÊNCIA EXTERNA   
 

As pequenas ilhas estão condicionadas por uma rede de relações 

estabelecidas com uns poucos centros importantes, que possuem o poder de 

decisão sobre muitos aspectos das suas economias. Estes pólos mantêm o 

seu domínio nos PEID através do controlo sobre o comércio de mercadorias, 

transporte de passageiros, fluxos financeiros, decisões económicas sobre 

mercados, informação e influência política, configurando uma situação de forte 

dependência externa (DOUMENGE, 1985b). 

 

A elevada dependência que estes Estados revelam pode ser entendida como 

uma situação onde as circunstâncias e decisões externas aos PEID têm um 

forte impacte sobre as suas ocorrências internas, muito superiores aos 

impactes das suas decisões e circunstâncias internas sobre o sistema exterior 

(SELWYN, 1978). 

 

Tal resulta da acentuada especialização económica dos PEID que faz com que 

produzam um conjunto pouco diversificado de bens e serviços, estando 

obrigados por isso a ter que recorrer às importações para satisfazer muitas das 

suas necessidades básicas e a socorrer da exportação para evacuar a 

produção local, já que o mercado interno não é capaz de absorver a totalidade 

da sua produção endógena. Esta realidade faz com que estas economias 

sejam muito dependentes da importação e da exportação, sendo por isso 

economias muito abertas, muito dependentes das condições prevalecentes nos 

países industrializados. Condições essas que os PEID rapidamente 

internalizam por via dos preços internacionais e pelo sistema internacional de 

câmbios. 

 

A dependência destes territórios tende a assumir contornos ainda mais 

gravosos porque importam grande parte dos produtos estratégicos que 

consomem, caso dos alimentos e da energia, mas também pelo facto de 

grande parte das suas exportações e importações estarem direccionadas para 

um único parceiro comercial, geralmente a antiga potência colonial.  
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Do ponto de vista económico esta subordinação é visível sobretudo pela 

grande sujeição destes países às instituições externas, pela sua dependência 

dos fundos externos, pela pouca influência que exercem na forma como 

decorre o seu comércio externo, pela sua obediência aos interesses das 

grandes empresas estrangeiras, bem como pela falta de controlo sobre os 

meios de transporte e comunicação que fazem a sua conexão com o exterior. 

 

A sua sujeição às instituições externas espelha-se no facto de muitas vezes a 

utilização dos seus recursos serem feitos sobre o domínio de organizações 

estrangeiras; mas também pela circunstância da administração pública e das 

decisões governamentais serem controladas por centros de decisões distantes; 

bem como pelo facto da saúde, da educação, e os meios de comunicação 

dependerem também do exterior (AMARAL, 1987).  

 

Além disso, esta dependência económica evidencia-se também no facto da 

maioria desses países não serem capazes de ter uma política monetária e 

cambial independentes, tendo que recorrer a outros Estados e moedas para 

garantir sua estabilidade macroeconómica (CONNELL, 1988). Assim como, 

pelo grande peso que têm as transferências externas na sua economia, sob a 

forma de ajuda pública ao desenvolvimento, empréstimos concessionais, 

remessas dos emigrantes e de investimento externo (HEIN, 1988). 

 

Uma outra dimensão da dependência externa dos pequenos Estados insulares 

é o fraco controlo que exercem sobre o seu comércio externo. Devido à sua 

reduzida capacidade de compra nos mercados exteriores e ao baixo volume 

das suas exportações as empresas insulares acabam por ser price-takers sem 

capacidade para influenciar os preços. Por outro lado, estas empresas não 

controlam os canais de distribuição, o que dificulta a diferenciação do seu 

produto, o desenvolvimento da marca própria, o conhecimento dos mercados, 

a possibilidade de montar redes de distribuição e marketing, bem como a sua 

capacidade de obter financiamentos (OREJA (COORD.), 1999). 

 

A subordinação aos interesses das grandes empresas estrangeiras, por sua 

vez, é consequência da presença de firmas estrangeiras que controlam os 
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sectores chaves da sua economia, muitas das vezes em situação de 

monopólio. Com uma ou duas empresas a tomarem as decisões principais da 

sua economia (SELWYN, 1978 e DOMMEN, 1985). Não obstante, esta resulta, 

também, muitas vezes, da escassa expertise negocial dos PEID, consequência 

da falta de negociadores treinados nestes países. 

 

Deste modo, não é de se estranhar que as estruturas de mercado, as infra-

estruturas de transporte e comunicações, os fluxos de transporte de 

mercadorias e passageiros destes espaços acabem por estar orientadas para 

o comércio com as “economias metropolitanas” (DOMMEN e HEIN, 1985). Ou 

seja, uma situação idêntica a aquela que ocorre na generalidade dos países 

subdesenvolvidos, só que nos PEID esta tende a assumir uma dimensão 

maior. 

 

Como indicador para aferir o grau de dependência externa dos PEID será 

utilizado o Índice de dependência do comércio, que assume a seguinte 

expressão:  

 

100
2

×
×
+

=
G
XMIDC  

em que:  

          IDC= Índice de Dependência do Comércio 

          M = Importações 

          X = Exportações 

          G  = Produto Interno Bruto 

 

No entanto, deve-se ter presente que a elevada especialização e a forte 

dependência de factores externos não são atributos que se aplicam apenas às 

actividades económicas. Estas características afligem, igualmente, os 

ecossistemas insulares. 
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5.3 VULNERABILIDADE AMBIENTAL 
 

Os territórios insulares distinguem-se por serem espaços que apresentam uma 

reduzida capacidade para enfrentar, recuperar, mitigar ou mesmo precaver os 

desastres naturais e as intervenções humanas. Tal justifica-se pela existência 

nesses territórios de ecossistemas únicos, muito frágeis e com elevada 

propensão para a ocorrência de acidentes naturais (CONNELL, 1988). 

 

A existência de ecossistemas únicos nos PEID resulta da evolução isolada das 

suas espécies animais e vegetais ao longo do tempo, donde a existência de 

um elevado número de espécies endémicas, muito significativos para a 

biodiversidade mundial. Veja-se o caso das ilhas Galápagos e o seu papel no 

desenvolvimento da teoria evolucionista de Darwim, as ilhas do Sudeste 

Asiático e a sua importância no progresso da Biogeografia com Wallace, ou 

ainda Madagáscar e as Seicheles na consciencialização para a problemática 

da preservação da biodiversidade terrestre. 

 

Do mesmo modo, os ecossistemas insulares caracterizam-se por serem muito 

frágeis, dado que apresentam um baixo nível de resiliência às influências 

externas. Eles evoluíram durante séculos, senão milénios sem predadores 

naturais, de tal forma que a fauna e a flora local não desenvolveram 

mecanismos adaptativos com vista a fazerem face às invasões crescentes que 

o seu território tem estado sujeito, mormente pelo Homem. 

 

Dai que, não obstante estes ecossistemas apresentarem algum grau de 

regulação interna (condição para serem considerados biomas), eles são 

particularmente sensíveis à variação do ambiente externo, sobre os quais têm 

escasso ou nenhum controlo, fazendo com que os ecossistemas insulares 

dependam em grande parte de factores externos (bióticos, abióticos e 

antrópicos). Nesse sentido, os ecossistemas das ilhas são como as sociedades 

insulares, muito especializados, muito dependentes e especialmente 

vulneráveis às externalidades directas e indirectas, que estão fora do seu 

controlo (McLEAN, 1980). Donde que porções significativas das ilhas são 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

90 
 

consideradas áreas protegidas, inviabilizando a sua ocupação para outros fins 

que não a da preservação, mormente económicos (ROYLE, 2001). 

 

Além do mais, constata-se que estes países são espaços muito propensos à 

ocorrência de desastres naturais. Caso das secas, dos ciclones, dos tsunamis, 

dos sismos, do vulcanismo, das pragas biológicas, etc. Nestes territórios as 

consequências das catástrofes naturais tendem a ser mais gravosas ainda, 

pelo facto de proporcionalmente a área afectada ser muito maior, quando 

comparado com espaços continentais. Tanto mais que dai não só resultam 

consequências para o meio físico, mas também sociais, políticas e 

económicas. Chegando-se ao ponto de recorrentemente economias inteiras 

ficarem destruídas ou significativamente afectadas (CONNELL, 1988). 

 

Associados a esses problemas ambientais estruturais, existem outros 

resultantes em doses variáveis da acção humana, designadamente a extinção 

de espécies e a subida do nível médio da água do mar, em resultado do 

aquecimento global, que põem em causa inclusive a existência de muitas 

dessas ilhas, sobretudo as ilhas atóis de origem coralífera. Aliás, nesse 

particular, Maldivas tem sido um caso muito citado na imprensa internacional.  

 

Um outro problema ambiental, com repercussões económicas, comum à 

generalidade das ilhas é a acentuada erosão dos solos, isto porque estes 

territórios possuem uma linha de costa relativamente grande 

comparativamente com a sua superfície, fazendo com que uma proporção 

relativamente grande da sua superfície esteja exposta à acção dos ventos e 

das correntes marinhas. Daqui resulta uma grande quantidade de rochas e 

solos meteorizadas e transportadas (BRIGUGLIO, 1995). Esta realidade é 

potenciada ainda mais pela crescente desflorestação, pela prática de culturas 

agrícolas e pecuárias tradicionais, pela monocultura intensiva, bem como pela 

construção ao longo das linhas de costa com o avolumar de empreendimentos 

turísticos, e pelo aumento da pressão sobre os aquíferos subterrâneos a que 

estes espaços estão sujeitos. 
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Para aferir o nível de fragilidade ambiental dos PEID recorreu-se a um índice 

composto que quantifica os impactes das acções antrópicas e a incidência dos 

desastres naturais  sobre os ecossistemas. Cuja notação matemática é:  

 

2
IDNIIAIVA +

=
 

em que IVA= Índice de Vulnerabilidade Ambiental; IIA= Índice de Impacto 

Antrópico; e IDN= Índice de Desastres Naturais. 

 
Esta situação de elevada fragilidade ambiental vai contribuir, sobremaneira, 

para agravar os custos de funcionamento do Estado nesses territórios.  

 

5.4 CUSTOS PÚBLICOS DA INSULARIDADE 
 

Os PEID apresentam gastos públicos superiores à média dos países 

continentais, uma vez que o peso das despeças do governo no PIB e o custo 

de funcionamento per capita do mesmo é maior que nos restantes Estados, 

sobretudo a despesa corrente. Pois, os gastos com a aquisição de bens, 

serviços e salários tendem a ser maiores nestes territórios do que nos Estados 

continentais (CAS e OTA, 2008). 

 

Neste âmbito, os referidos autores, argumentam que os elevados custos per 

capita no funcionamento do Estados nos PEID explicam-se pela sua pequena 

dimensão, isolamento e fragmentação territorial. Estes factores fazem com que 

estas economias estejam sujeitas a adquirir inputs a preços elevados e a 

padecerem de deseconomias de escala no fornecimento de bens e serviços 

públicos. Por outro lado, existem um conjunto de custos fixos associados à 

criação e manutenção de instituições públicas, caso do Parlamento, da justiça, 

da política externa, da defesa, da segurança pública, dos serviços sociais e da 

educação, etc., que devem ser prestados independentemente do tamanho da 

população. Daí que a porção do PIB gasto pelos governos insulares seja maior 

comparativamente com outros espaços. 
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Reforçando esta ideia, RODRIK (1998) apresenta um argumento 

complementar para explicar o sobredimensionamento dos governos dos 

pequenos Estados. Segundo o mesmo, este comportamento dos governos 

nestes espaços resulta da sua grande exposição aos choques externos, 

consequência da sua elevada especialização económica, da acentuada 

dependência externa e da sua exposição aos riscos naturais. Donde que o 

sobredimensionamento do Estado resulta da necessidade de garantir alguma 

segurança aos cidadãos perante as oscilações externas. 

  

O aumento dos riscos externos provoca uma grande volatilidade dos 

rendimentos e consumos internos nestes países, levando os governos a 

aumentarem os seus gastos em bens e serviços para reduzirem os impactes 

da significativa variação dos rendimentos. Estes gastos são dirigidos 

essencialmente para a segurança social, educação, saúde, habitação, infra-

estruturas, mas também para fomentar a criação de empregos públicos, com o 

intuito de reduzir os riscos resultantes da grande exposição às turbulências do 

mercado mundial e aos desastres naturais. 

 

Em decorrência destes elevados gastos públicos os PEID tendem a apresentar 

deficits e dívidas públicas superiores à dos restantes territórios continentais. A 

circunstância destes montantes serem supridos com recurso a empréstimos 

externos torna as ilhas ainda mais vulneráveis à acção dos choques externos. 

Além disso, obriga a imposição de elevadas cargas fiscais nestes países, 

decorrentes do grande peso das despesas correntes no conjunto dos 

dispêndios do governo, de tal forma que os instrumentos de política económica 

vêm os seus efeitos muito mitigados nestes espaços.    

 

Todavia, ao contrário do que ocorre nos Estados continentais, em que a 

maioria dos recursos fiscais provém da taxação de actividades internas, nos 

PEID a maior parte das arrecadações fiscais resultam dos impostos e das 

taxas aplicadas ao comércio internacional nas fronteiras (taxas alfandegarias e 

aduaneiras), o que explica também porque as receitas fiscais destes países 
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tendem a ser maiores do que nos restantes Estados, visto que as hipóteses de 

planeamento e fuga fiscal aqui são menores.   

 

Para avaliar o peso das despesas do governo na economia recorre-se ao uso 

da percentagem dos gastos públicos no PIB: 

 

100×=
PIB
OEG  

em que:  

              G = Percentagem dos Gastos Públicos no PIB 

              OE = Valor do Orçamento Geral do Estado 

              PIB = Produto Interno Bruto 

 

Em resultado desses elevados custos de funcionamento do Estado, da elevada 

fragilidade ambiental, da acentuada dependência externa e da forte 

especialização económica, os PEID apresentam economias muito vulneráveis, 

excessivamente dependentes de acontecimentos que estão fora do seu 

controlo. 

 

5.5 VULNERABILIDADE ECONÓMICA  
 

Por vulnerabilidade económica entende-se a exposição que uma dada 

economia apresenta aos choques externos, sejam eles de origem económica 

ou natural. Ou se se preferir, é a propensão para uma dada economia sofrer 

danos provocados por forças externas (BRIGUGLIO, 1995, 2003). Daqui 

resultando uma acentuada volatilidade dos seus rendimentos. 

 

Com efeito, as ilhas apresentam uma elevada sensibilidade face aos danos ou 

destruições causados por perturbações, que se faz sentir no campo ambiental, 

social e económico. Estes atributos tendem a ser uma característica estrutural 

dos PEID, uma vez que ela resulta de um conjunto de acontecimentos que são 

independentes da vontade política destes países. De tal forma que, estes 
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espaços apresentam uma escassa capacidade para controlar os efeitos de 

acontecimentos exógenos sobre a sua economia (BOUCHARD, 2004). 

 

A justificação para esta situação de vulnerabilidade económica, ou se preferir-

se de fragilidade económica reside na conjugação de um conjunto diversificado 

de factores que afectam os PEID, mormente: a acentuada especialização 

económica; a elevada dependência económica externa; a vulnerabilidade 

ambiental; e o grande peso do Estado na economia desses territórios.  

 

A acentuada especialização económica torna estas economias muito 

dependentes de um conjunto reduzido de produtos, cujos preços nos mercados 

internacionais tendem a ser muito variáveis, o que tem como consequência 

uma grande volatilidade dos seus rendimentos. Esta situação é agravada pela 

sua grande dependência externa, que faz com que sejam importadores das 

condições económicas existentes em outros territórios, designadamente, 

pressões inflacionistas e recessões económicas.  

 

Por seu turno, a vulnerabilidade ambiental tende a potenciar ainda mais a 

fragilidade económica das ilhas, isto porque devido à ocorrência de acidentes 

naturais de forma recorrente as economias insulares estão sujeitas a 

desaparecerem ou a ficarem seriamente comprometidas.  

 

O elevado peso do sector público nestes territórios, apesar das vantagens já 

elencadas, acaba por contribuir também para a fragilidade dessas economias, 

posto que o elevado consumo dos governos subtrai recursos ao sector privado 

e às famílias, mas também diminui a capacidade de intervenção do Estado em 

tempos de crise acentuada. Isto porque a carga fiscal é elevada, deixando 

pouca margem de intervenção aos governos, o mesmo podendo-se dizer das 

políticas orçamentais, impedindo o funcionamento dos estabilizadores 

automáticos. 

 

Com vista à medição da fragilidade económica dos PEID face a 

acontecimentos externos fez-se uso de um índice sintético que agrupa os 
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diversos factores que estão na base da vulnerabilidade económica desses 

países. 

m
GIVAIDCSjIVE +++

=  

em que:  

            IVE = Índice de Vulnerabilidade Económica 

            Sj = Índice de Diversificação das Exportações 

            IDC = Índice de Dependência do Comércio 

             IVA = Índice de Vulnerabilidade Ambiental 

            G = Percentagem dos Gastos Públicos no PIB 

            m = 4  

 

Não obstante, esta situação de fragilidade estrutural, os PEID não deixam de 

ter algumas vantagens comparativas, dos quais podem fazer uso para 

alavancar o seu desenvolvimento. 

 

5.6 VANTAGENS COMPARATIVAS  
 

A insularidade modela o ambiente no qual os agentes económicos actuam e 

por essa via não só inibe, mas também estimula o aparecimento de vantagens 

comparativas e competitivas. Ela influência e existência/ausência de um 

conjunto de determinantes de vantagens comparativas e competitivas, que 

funcionam individualmente ou conjuntamente como um sistema, a saber: 

condições de factores; condições de procura; indústrias relacionadas e de 

suporte; estratégia, estrutura e rivalidade das empresas; e a acção do Governo 

(PORTER, 1990), (ver Fig. 3.2).  

 

Quando se observa os pequenos espaços insulares constata-se imediatamente 

que as ilhas carecem de determinantes significativos de vantagens 

comparativas e competitivas. Não obstante, PORTER (1990) não levar em 

consideração aspectos importantes da vantagem comparativa como a 

cooperação e aprendizagem colectiva (LOPES, 2001) e o capital social, que no 

caso das ilhas assumem grande importância. 
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Fig. 3.2 Diamante de Competitividade de Porter 

           
Fonte: PORTER (1990) e adaptado pelo autor 
  

A análise dos factores de produção existentes nos PEID permite constatar as 

ausências de uma mão-de-obra diversificada e numerosa; de recursos naturais 

clássicos, caso do solo, da água, das fontes de energia fósseis; de capital, 

devido à inexistência de fontes de acumulação, mas também pelo facto dos 

pequenos países terem um acesso limitado ao capital privado internacional; de 

infra-estruturas, designadamente de meios de transportes e comunicações; 

bem como de recursos de conhecimento transaccionáveis. Constatação essa 

que se aplica também aos restantes determinantes, mormente às condições da 

procura, ao papel das indústrias relacionadas e de suporte, à acção da 

estratégia, rivalidade e estrutura das empresas e ao desempenho do governo. 

Tal situação justifica-se pela pequena dimensão territorial, demográfica e 

económica, pela reduzida acessibilidade, pela elevada fragmentação territorial 

e pelo reduzido nível de desenvolvimento desses territórios. 

 



Capítulo III – Modelo Analítico 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
97 

 

De modo que as vantagens comparativas da insularidade assentam-se 

sobretudo em rendas de situação. Isto é, conjunto de bens livres, de origem 

essencialmente natural, que geram rendimentos, caso da posição geográfica, 

do clima, dos recursos paisagísticos, das praias, etc. (KNOX e AGNEW, 1998; 

MARTIN e MARTIN, 1990). Estas rendas traduzem-se em vantagens 

comparativas nas áreas como as de serviços pessoais, serviços públicos e 

administrativos, serviços financeiros, serviços às empresas, serviços 

estatísticos e de informação, comércio, turismo, bandeiras de conveniência, 

filatelia, universidades e centros de investigação científica, transportes e 

comunicações, etc.. 

 

A prevalência do sector dos serviços nestes espaços justifica-se pelo facto 

destes não estarem geralmente sujeitos a rendimentos crescentes (BHADURI, 

MUKHERJI e SENGUPTA, 1982), mas também pela circunstância dessas 

actividades, devido à sua natureza, não serem armazenáveis, exigindo muitas 

vezes a presença simultânea do consumidor e do prestador, e obrigar a 

fragmentação e individualização do output (MARTIN e MARTIN, 1990). Ainda 

se pode argumentar com o facto de este não exigir infra-estruturas tão 

custosas como as dos outros sectores de actividade económica.  

 

O sector industrial por estar muito dependente da formação de economias de 

escala tende a apresentar vantagens competitivas modestas nos espaços 

insulares, exceptuando algumas indústrias que tiram partido das condições 

particulares oferecidas pela insularidade, caso: 

 

• das indústrias que se dedicam à produção de bens não transaccionáveis 

como a construção civil; 

•  indústrias que  aproveitam algum recurso natural existente em 

abundância (sal, pescado, etc.); 

• sectores industriais que produzem para mercados próximos, tirando 

partido da sua localização geográfica (refinarias, reparação naval, etc.); 

•  indústrias que tiram partido da proximidade com o consumidor 

(derivados de leite e carne, panificação e pastelaria, etc.); 
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• ramos industriais em que já existe alguma cultura empresarial local 

(tabaco, calçado, têxtil e vestuário, etc.), (MARTIN e MARTIN, 1990). 

 

O sector agrícola nos territórios insulares, por sua vez, tende a privilegiar 

culturas de produtos hortícolas que obrigam um consumo imediato ou culturas 

que exigem condições climáticas e ciclos de produção especiais (cana 

sacarina, banana, cacau ou baunilha, etc.). 

 

Seguindo uma linha de argumentação similar, POIRINE (1993b) defende que 

as vantagens comparativas dos espaços insulares residem na exploração de 

serviços públicos não comercializáveis, resultantes de um recurso raro não 

transaccionável, mormente recursos geoestratégicos, culturais, qualidade de 

vida, biodiversidade, mão-de-obra para trabalhar no exterior, etc. 

 

A localização geográfica de muitas ilhas faz com que tenham acesso a uma 

grande ZEE e funcionem muitas vezes como postos de abastecimento de 

porta-aviões e de aviões, acabando por ter grande importância geoestratégica, 

sendo por isso muitas vezes utilizadas como bases militares. Por outro lado, 

devido ao seu modo de vida convivial e tradicional tendem a propiciar uma 

elevada qualidade de vida, não obstante muitas vezes padecerem de elevadas 

pressões demográficas. O que é aproveitado frequentemente para exportar 

mão-de-obra para as economias dos países desenvolvidos. 

 

Um outro recurso de que as ilhas são pródigas é os bens culturais, 

contribuindo para o enriquecimento, preservação e diversificação cultural da 

humanidade. Situação semelhante ao que ocorre com os recursos biológicos, 

já que o elevado número de endemismos existentes nestas regiões são um 

património único que contribuem significativamente para a biodiversidade 

mundial. 

 

Em troca dessas vantagens comparativas as ilhas tendem a receber dos 

países desenvolvidos mais transferências públicas sobre a forma de ajuda 
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pública ao desenvolvimento, fundos de compensação territorial, empréstimos 

concessionados e remessas de emigrantes.  

 

Contudo, mesmos os aspectos anteriormente considerados como causadores 

das desvantagens económicas dos PEID, quando sabiamente aproveitados, 

podem se revelar fontes de vantagens comparativas e competitivas. 

 

A pequena dimensão territorial, demográfica e económica muitas vezes 

apontada como um handicap económico para estes espaços acaba por ter 

também alguns aspectos vantajosos, designadamente:  

 

• Favorecer a coesão social, fazendo com que as ilhas sejam sociedades 

com elevado capital social;  

• Permitir abordagens não ortodoxas, que fogem às soluções habituais ao 

nível da negociação das ajudas e empréstimos internacionais, dos 

acordos de emigração, da flexibilização das regras do comércio 

internacional (PRASAD, 2004 citado por AZZOPARDI, 2004); 

• Estimular um escrutínio social e político por parte dos cidadãos, 

permitindo que os grupos de pressão substituam muitas vezes a 

regulação e zelem pelo cumprimento da lei. Facilitando igualmente a 

relação entre o Estado e os cidadãos, dado que uma maior proximidade 

entre o police maker e o police taker ajuda o desenho, execução, 

seguimento, avaliação e controlo dos programas e projectos de 

investimento. O que acaba por contribuir para a existência de um melhor 

clima para o crescimento económico (OCAMPO, 2003); 

• Garantir uma maior flexibilidade social e económica, bem como propiciar 

uma rápida difusão das inovações sociais e tecnológicas. 

 

Por outro lado, a fraca acessibilidade funciona como uma barreira para os 

agentes económicos externos, permitindo o desenvolvimento de iniciativas 

económicas locais com boas perspectivas de sobrevivência. Sobretudo nos 

sectores em que os custos de transporte têm elevado peso, cujos produtos são 

facilmente perecíveis, ou que exigem a simultaneidade da presença do 

produtor e do consumidor.  
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Do mesmo modo, a elevada especialização económica e a acentuada 

dependência externa destes países obriga que sejam economias muito abertas 

às inovações sociais, económicas, políticas e tecnológicas provenientes do 

exterior, devido à necessidade que têm de manter-se competitivas, o que 

facilita o seu processo de modernização económica e social.  

 

Igualmente, a grande abertura económica dos PEID garante-lhes um nível de 

vida elevado e maiores níveis de rendimento (POIRINE, 1993b), o que leva 

alguns autores a falarem de codependência ou interdependência em vez de 

dependência (CONNELL, 1988 e POIRINE, 1993b). 

 

A maior vulnerabilidade ambiental dos PEID, por seu turno, obriga os seus 

cidadãos a fazerem uma menor aposta no sector agricultura e a privilegiar a 

educação, tornando-se num factor que estimula a sua modernização e o 

desenvolvimento (ARMSTRONG e READ, 2004). O mesmo podendo-se dizer 

relativamente à escassez de recursos que fomenta o aparecimento de 

inovações e potencia novas soluções tecnológicas nestas regiões. Por outro 

lado, a sua riqueza em endemismos pode ser aproveitada como um cartaz 

turístico de primeira ordem. 

 

Além do mais, a vulnerabilidade económica aos choques externos torna os 

PEID menos vulneráveis aos choques internos, a que os países 

subdesenvolvidos são muito propensos. Isto porque, devido à lei dos grandes 

números, a economia mundial tende a ser menos vulnerável que o mercado 

interno (RODRIK, 1998).  

 

As deseconomias de escala na prestação dos serviços públicos nestes 

territórios podem ser, também, aproveitadas. Quando devidamente utilizadas 

podem significar uma melhor qualidade dos serviços aos utentes, devido ao 

seu sobredimensionamento, podendo inclusive dar azo a que se inove neste 

particular (FORTUNA, DENTINHO e VIEIRA, 2001).  
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Para a medição das vantagens comparativas dos PEID vai-se utilizar o 

cociente de localização (CL). O mesmo revela as vantagens comparativas dos 

PEID nas exportações de mercadorias e serviços, daí poder ser considerado 

um indicador de vantagem comparativa revelada. Quando o seu valor for igual 

a 100 considera-se que se está perante uma situação em que não existe nem 

vantagem e nem desvantagem comparativa. Porém, quando o valor de CL for 

inferior a 100 está-se perante uma situação de desvantagem comparativa, 

inversamente ao que ocorre quando CL for superior a 100, isto porque neste 

caso considera-se estar-se perante uma situação de vantagem comparativa. 

Podendo assumir a seguinte notação matemática: 

 

100×=

t
W

t
a

i
W

i
a

X
X
X
X

CL  

em que: 

CL= Cociente de localização 

Xi
a= exportações de um produto/serviço (i) por parte do país (a) 

Xi
W = exportações de um produto/serviço (i) por parte do mundo (W) 

Xt
a = exportações totais por parte do país (a) 

Xt
W= exportações totais por parte do mundo (W) 

 

Contudo, estas vantagens não são suficientes para anular os efeitos negativos 

que a insularidade exerce sobre as empresas implantadas nos PEID, 

engendrando os chamados custos de insularidade. 

 

5.7 CUSTOS EMPRESARIAIS DA INSULARIDADE  
 
As empresas instaladas nos PEID estão sujeitas a um conjunto de distorções 

ou sobrecustos resultantes de levar-se a cabo nas ilhas o leque habitual de 

actividades económicas desenvolvidas em qualquer sociedade, encarecendo 

os processos de abastecimento, produção e distribuição (MATIAS, 2000 e 

MARTIN e MARTIN, 1990), denominados habitualmente por custo de 
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insularidade. A sua quantificação resulta da comparação dos custos de 

desenvolver as actividades económicas nas ilhas, com os custos de praticar as 

mesmas actividades em territórios continentais próximos. 

 

As referidas distorções tendem a obstruir o normal desenvolvimento das 

actividades económicas nas ilhas, resultando em níveis inferiores de eficácia 

para as empresas e em custos de vida mais elevados para os cidadãos. 

 

Sobre as empresas estes sobrecustos assumem formas muito diversas, 

variando em função dos lugares, sectores de actividade económica, estatuto 

político da ilha, etc. Muitas vezes, devido a questões operacionais e de táctica 

política tendem a ser interpretados como sinónimo de custos elevados no 

sector dos transportes e comunicações (encarecimento das chegadas e das 

partidas, custos de transacção e perdas de oportunidades).   

 

Contudo, para FORT (DIR.), (1992) os custos da insularidade não são 

assimiláveis a uma única cifra, não é uma variável a que se possa dar um valor 

absoluto. O seu cálculo é de difícil precisão por conter parâmetros qualitativos 

e quantitativos de complexa mensuração. É muito variável no tempo e no 

espaço, já que ele evolui em função de outros factores da envolvente, mas 

também porque a valorização dos custos da insularidade que se faz para uma 

determinada realidade não é aplicável a uma outra, pois que dentro de um 

mesmo arquipélago a insularidade varia muito de ilha para ilha. Por isso, o 

supracitado autor defende que os custos da insularidade são uma realidade 

mais perceptível do que quantificável, equivalendo a uma deseconomia pública 

para a eficácia territorial. Podendo ser considerado um elemento paramétrico 

com grande elasticidade e qualitativamente mutável na sua temporalidade, 

ponderação e composição relativa, que acaba por manifestar-se num agregado 

de sobrecustos.  

 

Corroborando estas ideias, o estudo realizado pela CCI (1998) advoga também 

que os custos da insularidade revelam-se de forma implícita e de modo 
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mediatizado, não obstante outras vezes resultarem da inter-dependência de 

um conjunto diversificado de causas. 

 

No dizer de FORT (DIR.), (1992) os custos da insularidade têm duas 

componentes: custos extras resultantes da condição insular; e custos de 

oportunidade.  

 

Os custos de oportunidade resultam das perdas pelo não aproveitamento de 

possibilidades que tendem a ser diminutas nos contextos insulares. A 

insularidade constitui uma barreira à difusão dos efeitos positivos gerados 

pelas aglomerações e concentrações económicas do continente, reduzindo 

igualmente a capacidade de atracção para fixar numerosas actividades 

económicas. Ao passo que os custos extras resultantes da condição insular 

derivam do encarecimento da produção em termos de custo e tempo visível no 

aumento dos custos de exploração, transporte, armazenamento, investimento, 

fabricação, abastecimento, distribuição, estruturas dos mercados e de acesso 

aos sistemas de informação e de apoio à decisão. 

 

A fraca acessibilidade destes territórios obriga que as empresas insulares 

tenham grandes stocks de matéria-prima, consumíveis, embalagens ou peças 

sobressalentes que muitas vezes representam um ano da sua produção, com 

vista a terem uma reserva de segurança, impossibilitando que tirem partido do 

just in time. Daqui resulta um sobrecusto de armazenamento que se reflecte no 

seu custo de exploração. Do mesmo modo, o isolamento obriga que o 

essencial do aprovisionamento destas firmas se faça por via marítima ou 

aérea, o que introduz sobrecustos nas produções locais, afectando a 

competitividade das empresas no mercado local e no exterior. Além do mais 

estes sobrecustos são agravados muitas vezes, pela necessidade de importar 

tecnologia e mão-de-obra qualificada de outros territórios (ANGEON, 

LEVRATTO e PAULET, 2007).  

 

A pequena dimensão dos mercados insulares obriga também a que muitas 

vezes os seus agentes económicos operem abaixo da sua capacidade 

produtiva, não obstante terem de enfrentar custos fixos iguais ou superiores à 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

104 
 

dos concorrentes continentais, gerando sobrecustos de exploração, que por 

seu turno irão provocar custos adicionais ao investimento realizado. Isto 

porque o investidor levará mais tempo a recuperar o capital investido, com os 

consequentes custos de oportunidade (ANGEON, LEVRATTO e PAULET, 

2007). Aqui pode-se incluir igualmente os gastos associados ao marketing e à 

publicidade, cujos custos de concepção e produção são semelhantes aos dos 

territórios continentais, mas cuja acção incide num limitado número de 

consumidores. 

 

No caso dos arquipélagos estes gastos são exacerbados ainda mais, não só 

pelo imperativo das empresas terem de desmultiplicar instalações em várias 

ilhas, mas também pela necessidade de proceder-se a rupturas de carga dos 

escassos volumes transportados e de prolongar-se o circuito distributivo 

quando se passa de uma ilha para outra, agravando os custos de distribuição. 

 

Do mesmo modo, DENTINHO (1998) sublinha a existência nestas regiões de 

custos associados à estrutura dos mercados e no acesso aos sistemas de 

informação e de apoio à decisão. Segundo o referido autor, os empresários 

insulares geralmente adquirem as matérias-primas em empresas que vivem 

em situação de monopólio, e vendem os seus produtos a firmas ou entidades 

com poder monopolístico. Além do mais, ele constatou que as empresas 

insulares deparam com muitas dificuldades para acederem aos sistemas de 

informação e de apoio à decisão que suportam as actividades económicas, 

comprometendo a sua competitividade. No primeiro caso resultam 

essencialmente da pequena dimensão do mercado e no segundo como 

consequência da reduzida acessibilidade. 

 

A existência destes sobrecustos nos mercados insulares faz com que  tendam 

a predominar empresas em sectores onde as PME e as microempresas melhor 

subsistem, onde a fidelidade dos clientes é maior. Estas empresas actuam em 

sectores onde a elevada produtividade, o alto nível de financiamento ou de 

activos fixos não fazem sentir-se com muita acuidade. As suas vantagens 
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competitivas assentam principalmente no domínio por parte do empresário da 

cultura e do meio local (MARTIN e MARTIN, 1990). 

 

Para avaliar as implicações da insularidade sobre as empresas vai-se recorrer 

à análise de vários estudos e dados realizados em diversas latitudes e ao uso 

do modelo GEPS, desenvolvido por OREJA (1988), que permite avaliar o 

impacto da insularidade sobre as empresas.  

 

6 ALGUNS CONCEITOS RELEVANTES 
 

Do analisado até ao momento é possível sintetizar alguns conceitos 

fundamentais que têm sido utilizados de forma recorrente ao longo do trabalho. 

Sendo assim, estes devem ser definidos de forma mais precisa possível de 

modo a que se possa compreender qual é o significado que se lhes atribui no 

contexto do presente estudo. 

 

INSULARIDADE: conjunto dos equilíbrios físicos, biológicos, socioeconómicos 

e políticos que ocorrem nas ilhas (DOUMENGE, 1985a). Ou por outra, conjunto 

das características ecológicas e culturais dos âmbitos insulares, sendo tanto 

mais evidentes quanto menor for a ilha (LACOSTE, 2005). 

 

PEQUENO ESTADO INSULAR EM DESENVOLVIMENTO: Não existem 

definições nem critérios satisfatórios para definir Pequenos Estados Insulares 

em Desenvolvimento, isto porque muitas vezes existe um contínuo entre as 

características dos países pequenos e dos Estados grandes, tornado muito 

difícil a sua diferenciação. Habitualmente utiliza-se os critérios espaciais, 

demográficos e económicos para delimitar os pequenos Estados, todavia, aqui 

os valores referência variam em função dos objectivos das análises que se 

pretendem levar a cabo.  

 

• DOUMENGE (1983) indica como critério para definir um Pequeno 

Estado Insular, uma população inferior a 1.200.000 habitantes e um 
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território menor do que 20.000 Km2, isto porque, segundo ele, com 

valores superiores a estes a insularidade já deixa de se fazer sentir.  

• A FAO aponta como limites máximos para definir estes países, uma 

superfície de 50.000 Km2 e uma população de 1 milhão de habitantes. A 

UNESCO por sua vez aponta para os 10.000 Km2 de superfície e 

50.000 habitantes como valores máximos (UNESCO, 1992). 

• Enquanto que o Banco Mundial e a Commonwealth indicam como 

critério para definir um pequeno Estado a existência de uma população 

inferior a 1.500.000 habitantes (COMMONWEALTH 

SECRETARIAT/WORLD BANK JOINT TASK FOURCE ON SMALL 

STATES, 2000). 

 

A dificuldade em definir Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

reside no facto destes não constituírem um grupo específico nem pelo tamanho 

económico, demográfico ou espacial, nem pela sua fraca acessibilidade e 

fragmentação territorial, muito menos pelo seu estatuto político. A sua definição 

resulta da combinação de um conjunto de critérios (BOUCHARD, 2004). Assim 

sendo, entende-se por pequeno Estado insular em desenvolvimento, um 

território que cumpra cumulativamente os seguintes critérios: 

 

• Um Estado soberano, independente; 

• Cuja a maior parte do seu território seja formada por uma ilha ou mais, 

ainda que seja ocupada apenas parcialmente; 

• Seja titular de uma população permanente inferior a 1.500.000 

habitantes5; 

• E que apresenta características socioeconómicas em termos de 

rendimento nacional e da sua distribuição que não deixam dúvidas 

sobre o seu estatuto de país em desenvolvimento (ENCONTRE, 2004), 

(ver Quadro 2.1). 

 

                                                 
5 Privilegia-se o critério demográfico porque constatou-se que a população apresenta uma 
elevada correlação com o PIB e com a dimensão superficial dos países (COMMONWEALTH 
SECRETARIAT/WORLD BANK JOINT TASK FOURCE ON SMALL STATES, 2000). 
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ACESSIBILIDADE: característica de um lugar que permite que ele seja 

alcançado desde lugares com diferentes localizações geográficas. Ou seja, 

qualidade de um ponto ou de uma área para reduzir os obstáculos à 

comunicação entre os componentes de um sistema espacial (PONS e 

REYNÉS, 2004). 

 

FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL: dispersão territorial provocada pela multi-

insularidade. Condição própria dos territórios arquipelágicos.  

 

NIVEL DE DESENVOLVIMENTO: medida do grau de desenvolvimento de um 

território, testemunhado pelo rendimento e pela capacidade de consumo da 

sua população, bem como pelo aumento da liberdade de escolha, decorrentes 

de um processo de crescimento económico (TODARO, 1987). 

 

ESTATUTO POLÍTICO: grau de autonomia política e administrativa de um 

território, podendo assumir a forma de Estado Independente, Estado 

Associado, Estado Federado, Região Autónoma, etc.  

 

ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA: concentração dos recursos na produção de 

um número relativamente pequeno de bens e serviços (TODARO, 1987). 

 

DEPENDÊNCIA: Situação em que os países menos desenvolvidos estão 

subordinados à política económica interna e externa dos países desenvolvidos 

para o estimulo do seu próprio desenvolvimento económico (TODARO, 1987).  

 

Situação onde as circunstâncias e decisões externas têm um forte impacte 

sobre as ocorrências internas, muito superiores aos impactes das decisões e 

circunstâncias internas sobre o sistema exterior (SELWYN, 1978). 

 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL: fragilidade face à ocorrência de 

perturbações externas (cataclismos naturais e/ou intervenções humanas) no 

ecossistema que resultam em danos ou destruições.  
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VULNERABILIDADE ECONÓMICA: exposição que uma dada economia 

apresenta aos choques externos (económicos e naturais), ou por outros 

termos, a propensão para uma dada economia sofrer danos provocados por 

forças externas (BRIGUGLIO, 1995, 2003). 

 

VANTAGEM COMPARATIVA: Principio segundo o qual cada espaço produzirá 

o que está em melhores condições para produzir, derivado da existência de um 

conjunto de condições favoráveis (KRUGMAN e OBSFELD, 2006), conduzindo 

ao desenvolvimento de especializações territoriais com a consequente geração 

de fluxos comerciais.    

 

CUSTOS DA INSULARIDADE: sobrecusto económico resultante de viver-se 

numa ilha. Quanto menor for o território e mais isolado estiver dos fluxos 

económicos mundiais maior serão os sobrecustos económicos (MANEIRA e 

GARAU, 2005). 

 

Engloba o conjunto de desvantagens económicas resultantes do aumento de 

custos que as unidades empresariais residentes nas ilhas suportam. 

Compreende os custos de transporte de bens e das pessoas, os custos 

internos de produção de bens e serviços e os custos de distribuição 

(OGIMATECH PORTUGAL, 2007). 

 

Abarca todas as distorções relacionadas com a pequena dimensão, a fraca 

acessibilidade e a fragmentação territorial presentes nos territórios insulares, 

que dificultam e encarecem os processos de abastecimento, produção e 

distribuição comparativamente com as regiões ou países continentais (MARTIN 

e MARTIN, 1990). 
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CONCLUSÕES  
 

Como conclusões principais do Capítulo pode-se realçar: 

 

− A Insularidade é um conjunto de equilíbrios físicos, biológicos, sociais, 

económicos e políticos que ocorrem nas ilhas. Ela é uma relação dinâmica 

que se estabelece entre o espaço insular e as sociedades que ali vivem. 

Portanto, está-se perante um conceito relativo e multidimensional passível 

de ser analisado segundo vários prismas, em função do tempo, do espaço, 

do nível de desenvolvimento e do estatuto político; 

 

− Além do mais ela é um fenómeno sinergético, cujo todo é mais do que a 

mera soma dos seus diferentes elementos físicos e sociais. Não obstante, 

para fins operacionais ela poder ser decomposta em diversas 

componentes, mormente a espacial, que abarca a pequena dimensão 

territorial, demográfica e económica; a fraca acessibilidade; e a 

fragmentação territorial no caso dos espaços arquipelágicos; 

 

− A pequena dimensão territorial, demográfica e económica afecta as 

possibilidades de desenvolvimento a seguir pelos PEID, pois que acabam 

por influenciar na definição de um conjunto de características estruturais 

que têm incidência económica; 

 

− Bem como a fraca acessibilidade a que estão sujeitos estes territórios, na 

medida em que esta afecta significativamente as condições de 

funcionamento e de desempenho das suas economias como um todo e as 

suas empresas em particular, visível numa redução dos seus rendimentos, 

já que estes tendem a pagar mais pelas suas importações e a receberem 

menos pelas exportações; 

 

− A fragmentação territorial por seu turno vem agravar ainda mais os efeitos 

da pequena dimensão e da fraga acessibilidade, já que obriga a uma 

desmultiplicação dos serviços e equipamentos públicos e privados por 
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todas as ilhas, e a maiores encargos logísticos, com o consequente 

aumento de custos para o Estado e para as empresas; 

 

− Não se deve ignorar também o papel do nível de desenvolvimento e do 

estatuto político na análise das incidências económicas da insularidade, já 

que estes são factores que mitigam ou potenciam os impactes económicos 

da insularidade; 

 

− Ela engendra consequências económicas tanto ao nível macroeconómico 

quanto ao nível microeconómico. Do ponto de vista macroeconómico a 

insularidade reflecte-se numa significativa especialização económica, na 

acentuada dependência externa, em gastos públicos elevados que quando 

conjugados com uma significativa vulnerabilidade ambiental dessas regiões 

contribuem para que as economias dos PEID sejam muito vulneráveis aos 

choques externos; 

 
− Porém, apesar destas fragilidades, estes territórios não deixam de 

apresentar algumas vantagens comparativas e competitivas, ainda que 

largamente suplantadas pelos efeitos negativos da insularidade, 

principalmente no sector dos serviços; 

 
− Por outro lado, ao nível microeconómico, a insularidade faz sentir os seus 

efeitos sobre o funcionamento das firmas instaladas nestas regiões, 

afectando vários dos elementos que compõem a sua cadeia de valor, 

designadamente com sobrecustos ao nível do abastecimento, produção e 

distribuição.  
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                                                              CAPÍTULO IV –  

PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM 

DESENVOLVIMENTO. PERFIL GEOGRÁFICO 
 

 

INTRODUÇÃO   
 
Os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento distinguem-se pela sua 

grande diversidade geográfica, contudo partilham alguns elementos 

estruturantes que os diferenciam dos demais territórios. Nesse âmbito, com 

vista a uma melhor compreensão dos espaços em estudo, torna-se necessário 

caracterizá-los, explicando a sua composição interna, indicando a existência de 

possíveis subsistemas e de descontinuidades, bem como de áreas de 

transição ou de indeterminação. Para tanto, vai-se fazer uso de um enfoque 

geográfico que privilegia a análise das estruturas territoriais básicas e 

dominantes, deixando para segundo plano os restantes elementos. 

 

A escolha deste enfoque justifica-se pelo facto dele permitir um diagnóstico 

territorial aprofundado, facilitando o conhecimento das estruturas e dos 

processos hegemónicos, mas também o elucidar das problemáticas 

preponderantes, bem como a descoberta das tendências marcantes que 

caracterizam os PEID (MENDEZ e MOLINERO, 2000). 

 

Assim sendo, o presente Capítulo foi estruturado em nove itens, a saber: 1) 

Localização Geográfica, onde se faz o enquadramento territorial dos PEID; 2) 

Processo de Formação Geofísica, em que se analisa os vários processos que 
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estão na origem da formação das ilhas em apreço; 3) Características 

Biofísicas, no qual se examina os traços bióticos e abióticos mais marcantes 

destes espaços; 4) Dimensão Territorial, Demográfica e Económica, em que se 

observa a variação de tamanho territorial, demográfico e económico destes 

território, com vista a ter-se uma imagem de conjunto; 5) Acessibilidade, onde 

se procura quantificar os vários níveis de isolamento que os PEID estão 

sujeitos; 6) Fragmentação Territorial, em que é avaliado o grau de 

fragmentação territorial dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento; 

7) Desenvolvimento Humano, no qual é conferido o desempenho em matéria 

de desenvolvimento humano dos PEID; 8) Estatuto Político, onde observa os 

vários tipos de estatuto político assumidos pelos PEID e as suas implicações; e 

9) Para uma visão de conjunto, em que se procura chegar a uma leitura de 

síntese sobre o perfil geográfico dos pequenos Estados Insulares em 

desenvolvimento.  

 

1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  
 
 
Os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento evidenciam uma 

disposição latitudinal muito concentrada, localizando-se predominantemente na 

zona inter-tropical (ver Fig. 4.1). Estes aglomeram-se especialmente na faixa 

tropical (5 a 25º de Latitude N e S) e na orla equatorial (0 a 5º de Latitude N e 

S). De modo que o primeiro domínio abarca 78% dos países em análise e o 

segundo 19% (ver Quadro 4.1). O único Estado a fugir a esse quadro espacial 

é Barém que está localizado na zona subtropical.  

 

A análise da dispersão dos PEID por meridianos permite constatar igualmente 

a existência de grandes concentrações, designadamente na região do Pacífico 

Ocidental, nas Caraíbas e no oceano Índico (ver Quadro 4.2). No entanto, 

sublinhe-se a presença de alguns territórios que surgem de forma isolada, caso 

de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Barém e Seicheles, que pelo seu 

número diminuto não põem em causa a organização espacial referida.  
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A observação da localização relativa dos PEID mostra-se ainda mais diversa 

que a sua posição absoluta. Ela condiciona o contexto geoeconómico e 

geopolítico em que se encontram inseridos os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, com implicações nas suas oportunidades de crescimento, 

desenvolvimento e de estabilidade política, bem como nas relações 

económicas que estes estabelecem com outros países (TRIGAL e POZO, 1999 

e SANGUIN, 1981).  

Fig. 4.1 Localização Geográfica dos PEID 

        Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O estudo do contexto geoeconómico e geopolítico em que os PEID estão 

inseridos mostra situações muito variadas. A região das Caraíbas destaca-se 

das demais áreas PEID por apresentar uma grande complementaridade entre 

os vários Estados insulares, em que existe um comércio regional substancial, 

pontificando-se Trindade e Tobago como o PEID mais destacado da área. Esta 

forte integração económica deriva do facto desta região apresentar uma 

grande homogeneidade étnica e cultural, reforçada pelas curtas distâncias que 

separam estes Estados uns dos outros e por serem territórios de dimensão 

semelhantes. Com efeito, pode-se apontar um conjunto de organizações de 

âmbito económico e técnico que federam os diferentes interesses existentes na 

região, como é o caso da Organização dos Estados das Caraíbas Orientais 
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(OECS), da Comunidade e Mercado Comum das Caraíbas (CARICOM), todas 

elas de vocação económica, e a Associação dos Estados das Caraíbas (AEC) 

que se dedica fundamentalmente à cooperação técnica. Contudo, constata-se 

na área a existência de alguns focos de tenção política (Haiti, Cuba, 

Venezuela), e uma forte criminalidade associada ao tráfico de droga. 

Quadro 4.1 – Distribuição dos PEID por Zonas 
 
  

EQUATORIAL TROPICAL  SUBTROPICAL 
 (0º a 5º de Lat. N e S) (5º a 25º de Lat. N e S) (25º a 35º de Lat. N) 

Nauru Antígua e Barbuda Barém 
Kiribati Baamas   
Maldivas Barbados   
Seychelles Dominica   
São Tomé e Príncipe Granada   
Brunei Santa Lúcia   
  São Cristóvão e Nevis   
  São Vicente e Granadinas   
  Trindade e Tobago   
  Ilhas Cook   
  Fiji   
  Ilhas Marshall   
  Estados Federados da Micronésia   
  Niue   
  Palau   
  Ilhas Salomão   
  Samoa   
  Tonga   
  Tuvalu   
  Vanuatu   
  Comores   
  Maurícias   
  Timor Leste   
  Cabo Verde   
    Fonte: vários e elaborado pelo autor  

 

Os PEID da região Pacífico apresentam níveis de integração regional menos 

significativos que os supra referidos. As suas relações económicas são pouco 

intensas, e estão orientadas sobretudo para a Austrália, Nova Zelândia e EUA. 

Este desempenho explica-se pela circunstância destes Estados apresentarem 

estruturas económicas muito semelhantes, com escassa complementaridade 

comercial entre si. As suas economias baseiam-se essencialmente na 

agricultura e na pesca, pelo que estes países mostram pouco interesse numa 

cooperação mais intensa e diversa. Podendo-se apontar ainda outros factores 
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para explicar esta menor interacção económica, como as grandes distâncias 

que separam os países, a sua grande diversidade étnica, linguística, cultural, 

de tamanho, etc. Ainda assim, verifica-se a existência de uma vontade para o 

aprofundamento das relações económicas e políticas neste agrupamento, 

visível na constituição de várias organizações regionais, sobre a liderança das 

Fiji. Veja-se o Fórum das Ilhas do Pacífico (FPS) de cariz económico e político, 

e a Comunidade do Pacífico (CPS) dedicada à cooperação técnica. Aqui as 

tensões políticas tendem a ser mais de ordem interna do que de origem 

internacional, caso das Fiji. 

Quadro 4.2 Distribuição dos PEID por Regiões Geográficas 

 

Os PEID da região Índico apresentam-se, igualmente, relativamente dispersos, 

todavia, num espaço de menor dimensão que os territórios anterior. Estes 

países evidenciam uma reduzida integração económica e política, níveis de 

desenvolvimento muito desiguais, e uma elevada fragilidade ambiental 

(Maldivas, Seicheles). Além do mais, são fustigados de forma cíclica por 

graves tenções políticas internas (Comores, Maurícias, Timor-Leste).  

 

A fragmentação política deste espaço é muito elevada, visto que alguns dos 

PEID dessa área estão inseridos em organizações africanas e outros em 

instituições asiáticas, o que acaba por dificultar a integração económica dos 

Estados insulares da região. No entanto, é de se realçar o papel da Comissão 

 

CARAÍBAS PACÍFICO ÍNDICO ATLÂNTICO
MAR DA 
CHINA 

MERIDIONAL 
GOLFO 

PÉRSICO

Antígua e Barbuda 
Baamas 
Barbados 
Dominica 
Granada 
Santa Lúcia 
São Cristóvão e 
Nevis 
São Vicente e 
Granadinas 
Trindade e Tobago 
 
 
 
 

Ilhas Cook 
Fiji 
Kiribati 
Ilhas Marshall 
Estados 
Federados  
da Micronésia 
Nauru 
Niue 
Palau 
Ilhas Salomão 
Samoa 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 

Comores 
Maldivas 
Maurícias 
Seychelles
Timor 
Leste 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cabo Verde 
São Tomé e 
Príncipe 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brunei 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Barém 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fonte: Vários e elaborado pelo autor   
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do Oceano Indico (COI) que vem promovendo a cooperação técnica, 

económica e política na região, do qual os PEID do Índico fazem parte. 

Os Estados insulares Atlânticos não obstante a sua maior proximidade física 

relativamente aos espaços continentais, não evidenciam uma significativa 

integração económica regional. Apresentam alguma coesão interna e níveis de 

bem-estar económico e social superiores às dos países vizinhos. 

 

Cabo Verde sendo membro da Comunidade dos Estados da África Ocidental 

(CEDAO) mantém com estes diálogos essencialmente políticos, sem 

materializações económicas significativas, de tal sorte que as autoridades 

políticas deste país procuram uma cada vez maior integração do arquipélago 

no grupo das regiões ultraperiféricas da União Europeia, enquanto observador. 

Grupo do qual fazem parte, entre outros, os restantes arquipélagos da 

Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias). Esta vizinhança tem fomentado 

uma cada vez maior interacção económica de Cabo Verde com a União 

Europeia, traduzido na participação deste país nos programas INTERREG 

(programa que visa fomentar a cooperação entre as regiões fronteiriças 

europeias e os seus vizinhos), bem como na assinatura de um acordo de 

parceria especial que vai permitir que este Estado insular tenha um tratamento 

mais diferenciado daquele que a União Europeia outorga ao grupo África, 

Caraíbas e Pacífico (ACP).   

 

São Tomé e Príncipe evidencia uma maior integração continental do que Cabo 

Verde. Mantém ligações políticas próximas com Angola, Nigéria, Gabão e 

Guiné Equatorial, porém sem ter um significado económico muito relevante.  

 

Barém e Brunei, por sua vez, são espaços que se encontram bem integrados 

na sua área de inserção, quer do ponto vista político, quer do ponto vista 

económico, não obstante serem regiões sujeitas a grandes tensões políticas. 

Quer o Golfo Pérsico, quer o Mar da China Meridional podem ser consideradas 

regiões politicamente muito instáveis, ainda assim com elevado potencial 

económico. Possuem uma grande diversidade étnica e religiosa, que acaba por 

estar na origem de diversos conflitos políticos internos, bem como de 

rivalidades inter-étnicas e inter-religiosas. Agravado, pelo facto dos dois países 
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terem disputas territoriais fronteiriças com os seus vizinhos, mormente Barém 

com a Arábia Saudita e Brunei com a Malásia. 

A distribuição espacial que estes países apresentam resulta da diversidade de 

factores que estão na origem da sua formação. Designadamente a tectónica de 

placas, os processos climáticos/hidrológicos, geológicos e biológicos 

(DEPRATERE e DAHL, 2007). 

 

2 PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOFÍSICA  
 

Atendendo aos factores que estão na origem da formação geofísica dos PEID, 

estes podem ser agrupados em quatro grandes categorias: PEID resultante da 

tectónica de placas; PEID de origem continental; PEID de formação coralífera; 

e PEID derivado de “pontos quentes” (ver Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 – Processo de Formação Geofísica dos PEID 

            Fonte: vários e elaborado pelo autor  

 

Os PEID que têm a sua origem na tectónica de placas resultam da 

convergência de pelo menos duas placas tectónicas, movendo-se mutuamente 

uma em direcção à outra, que ao encontrarem-se geram zonas de subducção 

com a consequente ascensão de magma e surgimento de vulcões, formando 

ilhas (WYLLIE, 1995), por exemplo Granada, Ilhas Cook, Dominica, Tonga, etc. 

(ver Quadro 4.3). Deste processo pode resultar a formação de grandes 

 
TECTÓNICA DE 

PLACAS CONTINENTAL CORALÍFERA PONTOS 
QUENTES 

Granada 
Santa Lúcia 
Dominica 
S. Cristóvão e Nevis 
Barbados 
Ilhas Salomão 
Samoa 
Tonga 
Antígua e Barbuda 
Vanuatu 
E. F. da Micronésia 
Ilhas Cook 

Timor-Leste 
Trind. e Tobago 
Barém 
Fiji 
Brunei 
Seychelles 

Baamas 
Nauru 
Niue 
Tuvalu   
Kiribati 
Ilhas Marshall 
Palau 
Maldivas 
 

Cabo Verde 
S. Tomé e Príncipe 
Maurícias 
Comores 
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concentrações de ilhas, compondo arcos insulares, caso das ilhas das 

Caraíbas e do Pacífico ocidental.  

 

Ao passo que os PEID de origem continental provêm do isolamento de parte 

do território continental em decorrência de fenómenos de erosão e/ou de 

variação do nível médio da água do mar, que faz com que porções do território 

continental sejam separadas das áreas circunvizinhas, caso de Timor-Leste, 

Fiji, Trindade e Tobago, etc. Estes países localizam-se na sua maioria nas 

imediações dos territórios continentais (ver Quadro 4.3). 

 

Os Estados insulares de base coralífera, por seu turno, derivam de processos 

biológicos seculares de acumulação de esqueletos de animais que suportam 

várias comunidades, formando biocenoses complexas, com numerosas 

associações de fauna e flora. Estes PEID encontram-se muito limitados na sua 

distribuição espacial, já que para desenvolverem necessitam que a 

temperatura média da água do mar esteja compreendida ao longo do ano entre 

os 20 e os 30ºC. Além do mais, que a água do mar esteja bem oxigenada e 

que o seu nível de salinidade não seja inferior a 27 por mil (ARILLA et al, 

2000). Condições essas que estão reunidas apenas nos mares tropicais, veja-

se o caso de Nauru, Kiribati, Maldivas, Palau, etc. (ver Quadro 4.3). O único 

PEID coralífero a fugir desse quadro espacial é o arquipélago das Bahamas, 

que se encontra no limite da zona inter-tropical, graças à presença das 

correntes quentes do Golfo do México que recria as condições anteriormente 

indicadas em latitudes mais elevadas. 

 

O quarto tipo de PEID, proveniente dos “pontos quentes” (hot-spots), deve a 

sua formação às áreas de fraqueza na crusta terrestre, através das quais o 

magma emerge para à superfície oceânica, dando início à constituição de ilhas 

vulcânicas. No entretanto, com o decorrer do tempo a movimentação das 

placas oceânicas vai fazer com que a ilha resultante deste processo afaste-se 

do ponto quente, abrindo espaço ao surgimento de uma nova ilha, de tal forma 

que daqui resulta a formação de uma cadeia de ilhas (Cabo Verde, São Tomé 

e Príncipe, Comores, Maurícias), (ROYLE, 2001), (ver Quadro 4.3). Este tipo 

de PEID é menos comum e apresenta-se distribuído pelo espaço de forma 
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aleatória. O que diferencia este PEID do de origem tectónica é o facto de este 

resultar de fenómenos de vulcanismo interplacas, enquanto que aquele, os 

pontos quentes, advêm de fenómenos vulcânicos intraplacas (PENHA, 1995). 

Os processos de formação física destes espaços insulares acabam por ter 

implicações nas características biofísicas que estes países possuem 

(DOUMENGE, 1983), designadamente ao nível da sua extensão territorial, 

potencial agrícola, reservas hídricas, etc. 

 

3 CARACTERISTICAS BIOFÍSICAS   
 

As características bióticas e abióticas dos PEID são em grande medida 

determinados pelo seu processo de formação, influindo aos mais diversos 

níveis na sua configuração biofísica. 

  

Os PEID de origem continental apresentam habitualmente uma superfície 

territorial superior às restantes, com um potencial agrícola mais variado e com 

riquezas minerais no subsolo e no offshore, em virtude da sua longa história 

geológica, caso do petróleo e do gás natural em Trindade e Tobago, Timor-

Leste, Barém e Brunei e do manganésio nas Fiji. 

 

Enquanto que os Estados insulares procedentes da acção da tectónica de 

placas distinguem-se pelo facto de estarem sujeitos a um vulcanismo muito 

activo, acompanhado de sismos, derivando daqui relevos muito acidentados, 

constantemente erodidos, com solos férteis, não obstante muito permeáveis, o 

que dificulta a existência de água nesses territórios.    

 

Estas características são partilhadas em grande parte pelos PEID nascidos dos 

“pontos quentes”. Estes apresentam dimensões variadas, prevalecendo os 

espaços de pequena dimensão, com relevos sujeitos a uma intensa e rápida 

erosão, originando daqui solos profundos e férteis, propícios para a prática 

agrícola. Na sua composição geológica predominam as rochas basálticas que 

favorecem uma rápida e total infiltração das águas da chuvas, situação essa 

que é agravada pela presença de fissuras provenientes do processo de 
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solidificação das lavas, que drenam todas as águas superficiais. O que faz com 

que alguns desses Estados padeçam de graves carências de água, caso de 

Cabo verde. 

Os PEID coralíferos são geralmente de menor dimensão que os anteriores, 

alguns possuem territórios emersos de umas dezenas de km2, com solos muito 

pobres em virtude do seu substrato geológico ser muito recente, o que faz com 

que as infiltrações sejam instantâneas, agravando o problema de 

abastecimento de água. Por conseguinte, o número de animais e plantas 

presentes nestes espaços são reduzidos, quer em número de indivíduos quer 

em número de espécies. O seu potencial agrícola é baixo, podendo existir 

algumas explorações de palmeiras, batata-doce, taros e alguns vegetais e 

frutas. Todavia, apresentam um elevado potencial biológico para o 

desenvolvimento da aquacultura, sobretudo produção de ostras para extracção 

de pérolas, e alguma riqueza em peixe.   

 

Os recursos naturais que esses territórios possuem, secundado pela sua 

extensão espacial, acabam por ter grande influência na conformação do 

volume da sua população e na magnitude das suas actividades económicas. 

 

4 DIMENSÃO TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E ECONÓMICA  
 
O estudo da dimensão territorial, demográfica e económica dos PEID revela 

situações muito extremadas. Existindo países com mais de 28379 km2 (Ilhas 

Salomão), em contraste com outros que possuem apenas 21 km2 (Nauru). 

Situação idêntica ocorre relativamente às variáveis demográficas e 

económicas. Esta amálgama de dados não permite uma leitura de conjunto, 

que evidencie a existência de estruturas e padrões.  

 

Com vista a superar este constrangimento vai-se utilizar um índice de 

dimensão que abarca simultaneamente a componente territorial, demográfica e 

económica (BOUCHARD, 2004). O mesmo obtém-se classificando os 31 

países por ordem decrescente em função da sua superfície, população e do 

seu produto interno bruto (ver Quadro 4.4.). O índice de dimensão de cada 
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país resulta da adição da sua ordem nas três classificações. Assim sendo, o 

índice de Antiqua e Barbuda (52) resulta do facto deste território ocupar o lugar 

21 em termos de dimensão superficial, 22 para a variável população e 9 para o 

PIB. A soma das três classificações seria 52, o valor do seu índice de 

dimensão. Logo, quanto maior for o valor do índice, menor deverá ser a 

dimensão do Estado. 

Quadro 4.4. Índice de Dimensão dos PEID 
 
 

PAÍS 

 
SUP. 
(KM2 ) ORDEM 

POP. 
(MIL HAB.) ORDEM 

PIB 
(MILHÕES DE 

US 
DÓLARES) ORDEM 

ÍNDICE DE 
DIMENSÃO 

A. e Barbuda 440 21 84,522 22 856 9 52 

Baamas 13942 4 307,451 11 5870 5 20 

Barbados 431 22 281,968 12 2996 7 41 

Dominica 750 14 72,514 24 283 21 59 

Granada 345 24 90,343 21 454 13 58 

Santa Lúcia 616 18 159,585 16 851 10 44 

S. C. e Nevis 269 26 39,817 26 453 14 66 

S.Granadinas 388 23 118,432 18 428 15 56 

T. e Tobago 5128 7 1,231,323 2 14763 1 10 

Ilhas Cook 237 28 12,271 29 183 24 81 

Fiji 18333 3 931,741 4 2998 6 13 

Kiribati 811 13 110,356 19 72 28 60 

I. Marshall 181 29 63,174 25 111 26 80 

E. Micronésia 701 16 107,665 20 239 22 58 

Nauru 21 31 13,77 28 55 29 88 

Niue 259 27 1,444 31 10 31 89 

Palau 488 19 21,093 27 123 25 71 

I.Salomão 28370 1 581,318 7 299 20 28 

Samoa 2935 9 217,083 13 406 16 38 

Tonga 747 15 119,009 17 214 23 55 

Tuvalu 26 30 12,177 30 26 30 90 

Vanuatu 12190 5 215,446 14 329 19 38 

Comores 1862 11 731,775 4 380 17 32 

Maldivas 300 25 385,925 9 770 11 45 

Maurícias 2045 10 1,274,189 1 6288 3 14 

Seychelles 455 20 82,247 23 699 12 55 

Timor Leste 18989 2 1,108,777 3 354 18 23 

Cabo Verde 4033 8 426,998 8 1038 8 24 

S.T. Príncipe 1001 12 206,178 15 73 27 54 

Brunei 5270 6 381,371 10 6280 4 20 

Barém 655 17 718,306 6 13348 2 25 

            Fonte: UNCTAD (2007), CIA (2008) e elaborado pelo autor  
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Por conseguinte, a análise do índice de dimensão mostra de forma categórica 

que é na região Pacífico que o mesmo atinge os seus valores mais elevados 

(ver Fig. 4.2.). O que quererá dizer que é nesta região que os PEID atingem as 

menores dimensões territoriais, demográficas e económicas. Seguidas a 

alguma distância pela região Caraíbas, Atlântico e Índico. 

Fig. 4.2  Índice de Dimensão por Regiões PEID 

 
             Fonte: UNCTAD (2007), CIA (2008) e elaborado pelo autor  

 

Uma leitura desagregada do referido índice, ao nível dos países, confirma 

claramente que são os PEID da região Pacífico que apresentam as menores 

dimensões no conjunto dos países em observação (ver Fig. 4.3). Destacando-

se os casos de Tuvalu, com o valor mais elevado (90), Niue (89), Nauru (88), 

Ilhas Cook (81) e Ilhas Marshall (80). Do mesmo modo, é nesta região que se 

encontra um dos territórios com menor índice de dimensão, Fiji (13), portando 

com maior dimensão. 

 

A região das Caraíbas apresenta territórios de maior dimensão, quando 

comparado com o Pacífico, de sorte que o seu índice mostra um 

comportamento mais homogéneo. Aqui se destacam São Cristóvão e Nevis, 

Granada, Dominica, São Vicente e Granadinas e Antiqua e Barbuda pelas suas 

reduzidas dimensões. Bem como, Trindade e Tobago e Bahamas enquanto 

países que já apresentam alguma dimensão (ver Fig. 4.3).  



Capítulo IV- Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Perfil Geográfico  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
123 

 

Fig. 4.3 – Índice de Dimensão por Países 

 
         Fonte: UNCTAD (2007), CIA (2008) e elaborado pelo autor  

 

Em seguida, na região Índico, sobressaem-se em termos de tamanho as 

Seicheles, Maldivas e Comores pelas suas reduzidas dimensões, enquanto 

que as Maurícias e Timor-Leste já apresentam dimensões significativas. 
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A região Atlântico, por seu turno, apresenta índices de dimensão muito 

próximos aos registados na região Índico, sobretudo São Tomé e Príncipe, já 

que Cabo Verde possui uma extensão relativamente grande.  

 

No concernente a Brunei e Barém estes evidenciam um índice de dimensão 

relativamente reduzido, o que testemunha o facto de serem espaços com 

alguma expressão territorial, demográfica e económica, pelos menos no 

contexto em apreciação. 

 

Uma leitura conjunta do índice de dimensão por países permite afirmar a 

existência de quatro grandes categorias de Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento, atendendo à sua dimensão territorial, demográfica e 

económica: Micro-Estados; Mini-Estados; Estados muito pequenos; e Estados 

pequenos (ver Quadro 4.5).  

Quadro 4.5 – Classificação dos PEID Atendendo ao Índice de Dimensão 

    

Micro-Estados 
 

Mini-Estados 
 

Estados muito Pequenos 
 

Estados Pequenos 
 

Pais ID Pais ID Pais ID Pais ID 
Tuvalu 90 S. C e Nevis 66 E. F. Micronésia 58 Comores 32 
Niue 89 Kiribati 60 S. V. e Granadinas 56 Ilhas Salomão 28 
Nauru 88 Dominica 59 Tonga 55 Barém 25 
Ilhas Cook 81 Granada 58 Seychelles 55 Cabo Verde 24 
I. Marshall 80     São Tomé e Príncipe 54 Timor Leste 23 
Palau 71     Antígua e Barbuda 52 Baamas 20 
        Maldivas 45 Brunei 20 
        Santa Lúcia 44 Maurícias 14 
        Barbados 41 Fiji 13 
        Samoa 38 T. e Tobago 10 
        Vanuatu 38     
   Fonte: UNCTAD (2007), CIA (2008) e elaborado pelo autor  
 

Os Micro-Estados compreendem o conjunto de territórios cujo índice de 

dimensão varia entre 71 a 90. É composta apenas pelos PEID da região 

Pacífico de origem coralífera, já entre os Mini-Estados, cujo o índice varia entre 

os 59 a 70, predominam os PEID da região Caraíbas, com a excepção de 

Kiribati. Porém, a maioria dos PEID estão incluídos dentro da categoria de 

Estados muito Pequenos, com índices que oscilam entre 37 a 58, e de Estados 
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Pequenos, com valores de dimensão que variam entre 10 a 36. Nestas duas 

últimas categorias regista-se uma composição mais heterogenia, com PEID 

pertencentes a todas as regiões geográficas em análise. 

 

Os dados confirmam a ideia de que estes países apresentam situações muito 

diversas quanto à sua dimensão, não obstante ser visível que existe alguma 

estruturação interna. Ideia que pode ser comprovada quando se analisa a 

acessibilidade destes territórios. 

 

5 ACESSIBILIDADE  
 

Associado à sua reduzida dimensão, os PEID distinguem-se igualmente pela 

sua diminuta acessibilidade. A observação do índice de isolamento mostra que 

é entre os Estados insulares da região Pacífico que o mesmo atinge os seus 

valores mais elevados, portanto que a acessibilidade é menor, seguido a 

grande distância pelos países da região Índico, sendo, no entanto, menos 

significativo nos restantes territórios (ver Fig. 4.4). 

Fig. 4.4 – Índice de Isolamento por Regiões PEID 

 
             Fonte: CIA (2008), www.searounds.org (2009) e elaborado pelo autor  
 

A análise deste índice por países corrobora a ideia de que são os PEID do 

Pacífico que se encontram mais isoladas, com realce para Tuvalu, Nauru, Ilhas 
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Marshall, Ilhas Cook, Estados Federados da Micronésia e Kiribati. Ainda que 

não seja de ignorar também o nível de isolamento patenteado pelas Maldivas e 

Seicheles no Índico (ver Fig. 4.5). 

Fig. 4.5 – Índice de Isolamento por Países 

 
           Fonte: CIA (2008), www.searounds.org (2009) e elaborado pelo autor 
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Tendo em conta o nível de isolamento dos PEID estes podem ser agregados 

em quatro grandes categorias de espaços insulares: territórios muito isolados; 

territórios isolados; territórios oceânicos; e territórios marítimos (ver Quadro 

4.6). 

Quadro 4.6 – Classificação dos PEID Atendendo ao Índice de Isolamento 

         Fonte: CIA (2008), www.searounds.org (2009) e elaborado pelo autor 
 

Os territórios muito isolados abarcam o conjunto de Estados que apresentam 

índices de isolamento superiores a 8085, composto exclusivamente pelos PEID 

da região Pacífico. Enquanto que entre os territórios isolados, com índices que 

oscilam entre os 1135 a 4159, predominam os países da região Pacífico e do 

Índico. Os territórios oceânicos, por sua vez, com valores de isolamento 

compreendidos entre os 142 e 857, apresentam uma maior diversidade de 

Estados. Todavia, a categoria que apresenta maior número de PEID são os 

territórios marítimos com níveis de isolamento inferiores a 87. O que quererá 

dizer que o acentuado isolamento não afecta de forma generalizada todos os 

PEID (ver Quadro 4.6). 

 

Conhecido o nível de acessibilidade que possuem os diversos PEID impõem-

se averiguar o seu grau de fragmentação territorial, já que esta característica 

Territórios 
Muito Isolados 

Territórios  
Isolados 

Territórios 
Oceânicos 

Territórios  
Marítimos 

País IIS País IIS País IIS País IIS 
I. Cook 8085 Kiribati 3923 A. e Barbuda 234 Baamas 26
I.Marshall 10532 E. F. Micronésia 4159 Barbados 426 Dominica 33
Nauru 13863 Niue 1135 Tonga 857 Granada 59
Tuvalu 26931 Palau 1215 Maurícias 623 Santa Lúcia 19
    Maldivas 2902 Cabo Verde 184 S. C. e Nevis 74
    Seychelles 2832 S, T. Príncipe 142 S. V. Granadinas 83
        Trindade e Tobago 12
        Fiji 56
        Ilhas Salomão 47
        Samoa 34
        Vanuatu 60
        Comores 87
        Timor Leste 4
        Brunei 1
            Barém 16
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tende a potenciar os efeitos da reduzida acessibilidade, dando origem à 

chamada dupla insularidade. 

 

6 – FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL  
 

A fragmentação territorial surge com um elemento emblemático da geografia 

dos PEID, todavia ainda é um factor pouco conhecido, quer quanto à sua 

intensidade, quer quanto à sua distribuição espacial. A leitura do índice de 

mono-insularidade mostra que os PEID apresentam um elevado nível de 

fragmentação territorial, ainda que este evidencie uma grande heterogeneidade 

de situações. Se se exceptuar Brunei e Barém, é na região das Caraíbas e do 

Atlântico que o referido índice mostra valores médios mais elevados. O que 

quererá significar que é nestes territórios que a fragmentação territorial atinge 

os seus valores menos elevados (ver Fig. 4.6). Contudo, é nos PEID da região 

Pacífico que a fragmentação territorial se faz sentir com maior intensidade, 

mormente em países como as Ilhas Marshall, Tuvalu, Ilhas Salomão, Ilhas 

Cook e Vanuatu. Ainda que na região Índico e Atlântico, sobressaiam também 

Estados como as Maldivas e Cabo Verde que apresentam um elevado nível de 

fragmentação territorial (ver Fig. 4.7). 

Fig. 4.6 Índice de Monoinsularidade por Regiões PEID 

 
              Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
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Fig. 4.7 – Índice de Monoinsularidade por Países 

 
                         Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

 

A observação destes dados a uma escala menor permite afirmar que a 

fragmentação territorial afecta de forma significativa os PEID, já que a larga 

maioria desses países podem ser classificados como Estados arquipelágicos e 

Estados multi-insulares, enquanto que um reduzido número pode ser 

enquadrado dentro da categoria dos Estados quase mono-insulares e mono-

insulares (ver Quadro 4.7).   
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Quadro 4.7 – Classificação dos PEID Atendendo ao Nível de 
Fragmentação Territorial 

 
Estados 

Arquipelágicos 
Estados Multi-

insularares 
Estados Quase Mono-

insularares 
Estados Mono-

insulares 
País IMI País IMI País IMI País IMI

Maldivas 2 Fiji 57 Granada 90 Barbados 100
Ilhas Marshall 9 Samoa 58 Maurícias 91 Dominica 100
Tuvalu 22 Kiribati 61 Trindade e Tobago 94 Nauru 100
Ilhas Salomão 23 S. C. e Nevis 62     Niue 100
Cabo Verde 25 Comores 62     Santa Lúcia 100
Ilhas Cook 28 Antígua e Barbuda 64         
Vanuatu 30 Timor Leste 74         
Seychelles 32 Palau 76         
Tonga 35 Brunei 78         
Baamas 42 S. Tomé e Príncipe 84         
E. F. Micronésia 48 Barém 87         
    S. V. e Granadinas 89         
 Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 
A categoria Estados arquipelágicos inclui os PEID que apresentam um índice 

de mono-insularidade inferior a 50, estando representado aqui 11 dos 31 PEID 

em análise. Por sua vez, o agrupamento de Estados multi-insulares, cujo nível 

de mono-insularidade varia entre 50 a 89, comporta 12 dos 31 territórios 

insulares em estudo. Sendo que as restantes classes de Estados, Estados 

quase mono-insulares e mono-insulares, abarcam um reduzido número de 

países, 3 e 5, respectivamente, prevalecendo, por isso, a ideia de que os PEID 

apresentam um nível acentuado de fragmentação territorial.  

 
A elevada fragmentação territorial destes países, bastas vezes, é considerada 

um grande óbice ao seu desenvolvimento económico e social, já que tende a 

encarecer as políticas públicas e a limitar os efeitos multiplicadores do 

desenvolvimento. 

 

7 DESENVOLVIMENTO HUMANO  
 
Não obstante a sua configuração territorial, os PEID apresentam níveis de 

desenvolvimento relativamente elevados comparativamente com outros 

territórios em vias de desenvolvimento. O seu índice de desenvolvimento 
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humano (IDH) é superior à dos países em desenvolvimento e à média mundial 

(ver Fig. 4.8). Quando a análise deste indicador incide apenas nos PEID 

constata-se uma grande homogeneidade. Com os PEID do Mar da China 

Meridional e do Golfo Pérsico a apresentarem o IDH mais elevado, seguidos a 

curta distância pelos Estados do Caribe, Pacífico, Atlântico e Índico (ver Fig. 

4.9). 

 

Fig. 4.8 – Índice de Desenvolvimento Humano por Grandes 
Regiões Mundiais 

 
                   Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A leitura deste indicador por países mostra que nas Caraíbas os diferentes 

Estados apresentam um desempenho muito semelhante. Situação partilhada 

pelas restantes áreas geográficas. Aqui deve ser realçado que para grande 

parte dos PEID do Pacífico não existem dados que permitem uma análise 

definitiva (ver Fig. 4.10). 
 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
132 

 

Fig. 4.9 – Índice de Desenvolvimento Humano por 
Grandes Regiões PEID 

  
                   Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

 

A apreciação simultânea do IDH, ao nível dos países, vem reforçar as 

constatações evidenciadas até ao momento. Já que não existe nenhum PEID 

com um IDH baixo, muito pelo contrário, regista-se uma distribuição quase 

igual entre o número de territórios pertencentes à categoria de países com IDH 

elevado e o de Estados tidos como países de IDH médio. Entre os primeiros 

registe-se a ausência de países pertencentes à região Atlântico e Pacífico, com 

a excepção do reino de Tonga (ver Quadro 4.8).  
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Fig. 4.10  Índice de Desenvolvimento Humano por Países 

 
                 Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
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Quadro 4.8 – Classificação dos PEID Atendendo ao IDH 

  
Desenvolvimento Humano Elevado Desenvolvimento Humano Médio 

(IDH > 0,800) (0,800 < IDH>0,500) 
País IDH País IDH 

Antígua e Barbuda 0,815 Dominica 0,798 
Baamas 0,845 Granada 0,777 
Barbados 0,892 Santa Lúcia 0,795 
São Cristóvão e Nevis 0,821 S.Vicente e Granadinas 0,761 
Trindade e Tobago 0,814 Fiji 0,762 
Tonga 0,819 Ilhas Salomão 0,602 
Maurícias 0,804 Samoa 0,785 
Seychelles 0,843 Vanuatu 0,674 
Brunei 0,894 Comores 0,561 
Barém 0,866 Maldivas 0,741 
      Timor Leste 0,514 
      Cabo Verde 0,736 
      São Tomé e Príncipe 0,654 

                    Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Ainda assim, muitos PEID mostram grandes dificuldades em exercerem na 

plenitude a sua soberania política, tendo que recorrer a vários subterfúgios 

legais e institucionais para manterem a sua independência.  

 

8 ESTATUTO POLÍTICO  
 

Os PEID usam o seu estatuto político de uma forma muito imaginativa, 

transformando-o muitas vezes num recurso ao serviço do seu 

desenvolvimento. Dos 31 Estados catalogados como PEID, 5 possuem o 

estatuto político de Estados associados, enquanto que os restantes assumem-

se como Estados Independentes (ver Quadro 4.9). A leitura destes dados 

mostra que os PEID associados estão concentrados na região Pacífico e 

correspondem aos países de menor dimensão territorial, demográfica e 

económica.  
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Quadro 4.9 Estatuto Político dos PEID 
  
  
REGIÃO GEOGRÁFICA PAÍS ESTATUTO POLÍTICO 

  
  
  
CARAÍBAS 
  
  
  
  

Antígua e Barbuda ESTADO INDEPENDENTE 
Baamas ESTADO INDEPENDENTE 
Barbados ESTADO INDEPENDENTE 
Dominica ESTADO INDEPENDENTE 
Granada ESTADO INDEPENDENTE 
Santa Lúcia ESTADO INDEPENDENTE 
São Cristóvão e Nevis ESTADO INDEPENDENTE 
S. Vicente e Granadinas ESTADO INDEPENDENTE 

  Trindade e Tobago ESTADO INDEPENDENTE 

 
 
 
 
 
 
PACÍFICO 
 
 
 
 
 
 

Ilhas Cook 
ESTADO INDEPENDENTE 

(ASSOCIADO À NOVA ZELÂNDIA) 
Fiji ESTADO INDEPENDENTE 
Kiribati ESTADO INDEPENDENTE 

Ilhas Marshall 
ESTADO INDEPENDENTE 
(ASSOCIADO AOS EUA) 

Estados Federados da 
Micronésia 

ESTADO INDEPENDENTE, 
(ASSOCIADO AOS EUA) 

Nauru ESTADO INDEPENDENTE 

Niue 
ESTADO INDEPENDENTE 

(ASSOCIADO À NOVA ZELÂNDIA) 

Palau 
ESTADO INDEPENDENTE 
(ASSOCIADO AOS EUA) 

Ilhas Salomão ESTADO INDEPENDENTE 
Samoa ESTADO INDEPENDENTE 
Tonga ESTADO INDEPENDENTE 
Tuvalu ESTADO INDEPENDENTE 
Vanuatu ESTADO INDEPENDENTE 

ÍNDICO 

Comores ESTADO INDEPENDENTE 
Maldivas ESTADO INDEPENDENTE 
Maurícias ESTADO INDEPENDENTE 
Seychelles ESTADO INDEPENDENTE 
Timor Leste ESTADO INDEPENDENTE 

ATLÂNTICO Cabo Verde ESTADO INDEPENDENTE 
 São Tomé e Príncipe ESTADO INDEPENDENTE 
M. DA C. MERIDIONAL Brunei ESTADO INDEPENDENTE 
GOLFO PÉRSICO Barém ESTADO INDEPENDENTE 

               Fonte: CIA (2008) e elaborado pelo autor 

 

O estatuto de Estado associado consiste num acordo em que um Estado 

soberano, geralmente de pequena dimensão, delega a outro Estado soberano 

a tarefa da sua defesa e política externa, mantendo o primeiro um elevado grau 

de autonomia em questões internas. Tal acontece devido ao facto de muitas 

vezes estes pequenos Estados não terem capacidade para exercerem essas 

funções de soberania, delegando-as a outros. Este estatuto permite aos PEID 

delegarem responsabilidades e tirarem partido da segurança e de benefícios 
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materiais resultantes de uma associação com um parceiro grande e rico. 

Mormente a facilidade de comercializar e viajar para o país aliado, sem ter 

necessidade de vistos, fazendo uso da mesma língua e cultura, e da mesma 

moeda; ter pronto acesso a capitais para investimento privados; beneficiar de 

ajudas para financiar as infra-estruturas de transporte e comunicações; 

aproveitar baixas taxas de impostos e isenções fiscais, etc. Facilidades essas 

que explicam a circunstância dos PEID associados apresentarem um maior 

dinamismo económico, com sociedades mais progressistas e 

demograficamente mais maduras de que os seus congéneres independentes 

(McELROY e PEARCE, 2006). Está-se perante um uso criativo da soberania 

política. 

 

Dos 5 PEID com estatuto de Estados associados, 3 possuem acordos de 

associação com os EUA e 2 com a Nova Zelândia. Niue e Ilhas Cook mantém 

um acordo de livre associação com a Nova Zelândia e as Ilhas Marshall, 

Estados Federados da Micronésia e Palau possuem um tratado de livre 

associação com os EUA. 

 

A Nova Zelândia exerce uma forte influência política e económica na região 

Polinésia onde estão inseridos estes territórios, reforçada pela grande 

presença de colónias de imigrantes oriundos de Niue e Ilhas Cook instalados 

em Auckland e Wellington (DOUMENGE, 1985a).  

 

Os territórios associados aos EUA gozam de autonomia nos assuntos internos, 

sendo-lhes apenas exigidos que cumpram os preceitos da constituição dos 

EUA. As matérias relacionadas com as relações externas e defesa passam a  

ser competência do governo federal, sem impedimento de serem auscultados 

quando os assuntos dizem directamente respeito aos seus interesses. 

(DOUMENGE, 1985a). 

 

Os PEID vêem nesses acordos de associação a oportunidade para os seus 

cidadãos terem um estatuto de livre circulação e estabelecimento, portanto de 

emigração e de integração em conjuntos políticos e económicos mais vastos, 
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bem como de maior facilidade no acesso a fundos para desenvolvimento e 

consequentemente a manutenção de padrões de vida elevados. 

 

O interesse dos EUA e da Nova Zelândia na celebração dos referidos tratados 

resulta do facto destes os permitir assegurar o controlo de espaços marítimos 

fundamentais para as suas relações, desenvolver e dispor de facilidades 

militares, com a instalação de bases de mísseis e outras infra-estruturas 

militares (DOUMENGE, 1985a).  

 

Os PEID independentes também estão sujeitos a estes interesses 

geoestratégicos. Veja-se a influência da Nova Zelândia em Samoa e Nauru; da 

Austrália nas Fiji e em Timor-Leste; dos EUA em toda a região da bacia das 

Caraíbas, cujo caso mais paradigmático serão as Granadas; da França nas 

Comores; do Reino Unido nas Maldivas e Maurícias; de Portugal em Cabo 

Verde e em São Tomé e Príncipe, entre outros. Ainda que juridicamente não se 

apresentam como Estados associados, na prática manifestam um elevado grau 

de dependência institucional relativamente às antigas metrópoles. 

 

9 PARA UMA VISÃO DE CONJUNTO  
 
Com vista a uma análise de síntese, que permita uma leitura de conjunto, 

propõe-se um índice de insularidade que concilie as diferentes componentes 

do fenómeno em apreço. Tal índice facilitaria uma observação mais 

aprofundada e possivelmente identificar a existência de subsistemas, 

permitindo assim que se conheça o fenómeno em toda a sua complexidade e 

nas suas diferentes matizações espaciais.  

 

Não obstante já se ter reiterado que a insularidade é um fenómeno sinergético  
e de índole essencialmente qualitativa, está-se em crer que é possível aventar 

um indicador que ateste o seu grau de intensidade. O desenvolvimento é 

também um conceito sinergético e de difícil quantificação, mas nem por isso 

deixa-se de se apresentar/procurar indicadores que o quantifique.  
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O indicador que se propõe como medida para a insularidade é um “Índice Z”, 

utilizado habitualmente para classificar unidades espaciais recorrendo a mais 

de uma variável, portanto um índice sintético. Sendo assim, o índice de 

insularidade terá como variáveis o índice de dimensão, o índice de isolamento, 

o índice de mono-insularidade, o índice de desenvolvimento humano
6 e o estatuto político (Estados Independentes assumem o valor 1 e Estados 

Associados o valor 2), (para uma análise mais detalhada deste tipos de 

indicadores ver OECD, 2008). 

 

Pelo facto de estar-se perante variáveis com unidades de medida diferentes, 

tornou-se necessária a normalização das mesmas. Tendo-se recorrido à 

formula:  

                                         VmiVMax
VmiVR

IC
−

−
=  

 

em que IC = Índice de componente; VR = valor real; Vmi = valor mínimo; e 

VMax = valor máximo (PNUD, 2007: 358). De seguida procedeu-se ao cálculo 

do Índice Z de cada país (índice de insularidade):   

                                       
N

IC

ZÍndice

N

i
∑

=   

 

em que IC = Índice de componente e N = número de unidades normalizadas. 

Por conseguinte, o valor do índice de insularidade pode variar entre 0 e 1. O 

zero indica inexistência de insularidade e o 1 indica o nível máximo de 

insularidade.  

 

Assim, a análise dos resultados realça que é nos PEID do Pacífico e das 

Caraíbas que a insularidade se faz sentir com maior afinco, em contraposição 

com os PEID do Atlântico e do Índico onde o fenómeno é menos vigoroso (ver 

Fig. 4.11). 

                                                 
6 Para Niue, Palau, Nauru, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, 
Tuvalu, Dominica e Kiribati não existem dados relativos ao IDH, pelo que nestes casos utilizou-
se a média do IDH das respectivas regiões geográficas para substituir os valores em falta. 
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Fig. 4.11 – Índice de Insularidade por Grandes Regiões PEID 

 
             Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 

Deste modo na região Pacífico destacam-se Niue, Palau, Nauru, Ilhas Cook, 

Ilhas Marshall, Tuvalu e Kiribati (ver Fig.4.12). São estes Estados que 

apresentam os mais elevados índices de insularidade no conjunto dos PEID. 

 

A região das Caraíbas, por seu turno, afigura-se como um espaço mais 

homogéneo. Aqui os diferentes Estados evidenciam um comportamento mais 

igualitário comparativamente com os da região Pacífico. Exceptuando-se o 

caso das Bahamas, os restantes Estados apresentam índices de insularidade 

muito semelhantes. 

 

Situação que se repete na região Índico. Aqui é Seicheles que patenteia o 

maior índice de insularidade, em contraposição com as Maldivas que 

apresenta o menor índice, embora o grupo no seu conjunto mostre alguma 

homogeneidade interna. O mesmo acontecendo com Barém e Brunei. Já no 

Atlântico constata-se que São Tomé e Príncipe apresenta um nível de 

insularidade relativamente moderado e Cabo Verde valores inferiores à média 

dos PEID. 
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Fig. 4.12 – Índice de Insularidade por Países 

 
              Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

 

A explicação para esta grande diversidade de níveis de insularidade está na 

origem geológica das ilhas. A região Pacífico pelo facto de apresentar ilhas de 

diferentes origens, coralíferas, mas também produtos da tectónica de placas e 

continentais é natural que exiba uma maior heterogeneidade, em 
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contraposição com a região das Caraíbas onde as ilhas resultam 

essencialmente de processos tectónicos. Ao contrário da região Índico, que 

apesar da variedade geológica existente é relativamente homogénea, já que o 

número de Estados insulares na região é reduzido. 

 

Da leitura simultânea dos dados subentende-se a existência de três grandes 

categorias de pequenos Estados insulares em desenvolvimento, a saber (ver 

Quadro 4.10): 

 

Quadro 4.10 – Classificação dos PEID Atendendo ao 
 Nível de Insularidade 

  
Estados  

Hiper-insulares 
Estados  
Insulares 

Estados 
Multi-insulares 

País IINSUL País IINSUL País IINSUL 
Niue 0,752 Dominica 0,482 Comores 0,290 
Palau 0,658 Granada 0,455 Timor Leste 0,282 
Nauru 0,644 S. V. e Granadinas 0,445 Baamas 0,276 
Ilhas Cook 0,636 Santa Lúcia 0,444 Fiji 0,273 
Il. Marshall 0,613 S. C. e Nevis 0,427 Vanuatu 0,262 
Micronésia 0,590 Kiribati 0,420 Maldivas 0,257 
Tuvalu 0,586 São Tomé e Príncipe 0,409 Cabo Verde 0,230 
  Antígua e Barbuda 0,396 Ilhas Salomão 0,209 
     Barém 0,384     
     Seychelles 0,363     
     Brunei 0,359     
     Maurícias 0,357     
     Trindade e Tobago 0,351     
     Tonga 0,350     
      Samoa 0,342     

           Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

 

- Estados Hiper-insulares, com um índice de insularidade superior a 0,550, 

composto essencialmente pelos PEID que evidenciam uma reduzida dimensão 

territorial, demográfica e económica, e um nível de isolamento muito 

acentuado, porém que possuem um nível de desenvolvimento humano e de 

fragmentação territorial próximo da média dos PEID. Aqui, com a excepção de 

Nauru e de Tuvalu, prevalecem os Estados associados pertencentes à região 

Pacífico; 

 

- Estados Insulares, que abarcam territórios com um nível de insularidade que 

oscila entre 0,341 e 0,480. Estes caracterizam-se por exibirem um índice de 
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insularidade intermédio no contexto dos PEID, ou seja genericamente 

evidenciam um índice de dimensão e de isolamento próximo da média dos 

PEID e um nível de fragmentação territorial pouco significativo. Porém, o que 

chama mais a atenção nesse agrupamento é o seu IDH superior à média dos 

países em estudo, com a excepção de São Tomé e Príncipe. 

 

- Estados Multi-insulares comportam alguns dos PEID de maior dimensão, 

reflectido no facto do índice de dimensão dessa categoria ser inferior à média 

do conjunto. Além do mais, o seu nível de isolamento é também inferior á 

media dos PEID. Todavia, neste grupo o que ressalta é a sua elevada 

fragmentação territorial e o seu reduzido nível de desenvolvimento humano 

quando comparado com os grupos anteriores. 

 

As características geográficas destes territórios iram contribuir de forma 

decisiva para a configuração do tipo de especialização económica que estes 

países apresentam.   

 

CONCLUSÃO  
 

Como ideias principais do Capítulo destacam-se: 

 

- A localização inter-tropical dos PEID, sobretudo na faixa tropical e equatorial, 

com a formação de três grandes concentrações, região Pacífico, região 

Caraíbas, região Índico, bem como ilhas dispersas pelo Atlântico, Golfo Pérsico 

e Mar da China Meridional; 

 

- A fraca integração regional política e económica destes Estados, embora esta 

se afigure com intensidades muito variadas. Mais avançada nas Caraíbas, Mar 

da China Meridional e Golfo Pérsico, e menos conseguido na região Índico, 

Atlântico e Pacífico; 

 

- A multiplicidade genética dos PEID, resultado de processos tectónicos, 

erosivos, climáticos/hidrológicos, biológicos e de vulcanismo intra-placa; 
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- A grande diversidade de tamanho territorial, demográfico e económico que 

caracteriza estes espaços, sendo possível falar em: Micro-Estados; Mini-

Estados; Estados muito Pequenos; e em Estados Pequenos. Tendo sido 

constatado que é na região Pacífico que os PEID apresentam menores 

dimensões; 

 

- O mesmo podendo-se dizer relativamente à acessibilidade, já que são os 

PEID da região Pacífico que apresentam os mais elevados índices de 

isolamento. Sendo visível alguma heterogeneidade de situações: Territórios 

Muito Isolados; Territórios Isolados; Territórios Oceânicos; e Territórios 

Marítimos;  

 

- A análise do nível de fragmentação territorial dos PEID evidencia também que 

é no Pacífico que os pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

apresentam uma maior fragmentação territorial. Sendo de destacar igualmente 

a grande variedade de situações: Estados Arquipelágicos; Estados Multi-

insulares; Estados quase Mono-insulares; e Estados Mono-insulares; 

 

- A constatação de que os PEID possuem, regra geral, um IDH superior à 

média dos países em desenvolvimento, estando classificados maioritariamente 

entre os países com nível de desenvolvimento humano médio e alto; 

 

- O facto de alguns PEID possuir um estatuto político especial perante algumas 

grandes potências, que permite ganhos económicos consideráveis. Traduzido 

na figura de Estado associado, na qual os PEID delegam às potências 

parceiras a responsabilidade de conduzirem a sua política externa e defesa. 

Situação que ocorre sobretudo com os Estados de dimensão muito reduzida, 

oriundas do Pacífico, onde a insularidade se faz sentir com maior acutilância; 

 

- A observação conjunta das diferentes variáveis que caracterizam a 

insularidade, recorrendo a um indicador sintético, permite afirmar que é na 

região Pacífico que a insularidade está mais presente, seguindo-se-lhe por 

ordem decrescente de intensidade as Caraíbas, Bahrein, Brunei, Atlântico e 
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Índico. Espelhando a existência de níveis de insularidade muito diferenciados: 

Estados Hiper-insulares; Estados Insulares; e Estados Multi-insulares.  
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                                                                CAPÍTULO V -         

                                  ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
Os PEID apresentam níveis de especialização económica muito acentuados 

quando comparados com outros grupos territoriais, consequência de uma 

escassa diversidade de bens e serviços produzidos. Todavia, esse padrão 

geral possui algumas matizações sectoriais e espaciais, que interessa estudar 

detalhadamente.  

 

Nessa linha, o presente Capítulo pretende analisar os diferentes perfis de 

especialização económica dos PEID, bem como conhecer a intensidade e a 

estrutura dos mesmos. Para tal, este foi organizado em quatro grandes tópicos. 

No ponto 1- Estrutura Económica Interna, investiga-se a composição do PIB 

desses territórios, atendendo ao contributo dos sectores agrícola, industrial e 

terciário, e em função dos mesmos determina-se o grau de especialização 

económica desses espaços; no ponto 2 - Exportação de Mercadorias, aprecia-

se o nível de diversificação das mercadorias exportadas pelos PEID, bem 

como a especialização apresentada por cada território, observando a 

composição dos produtos expedidos; no item 3- Exportação de Serviços, 

analisa-se a importância do sector dos serviços no conjunto das exportações 

dos Estados insulares e o tipo de especialização que apresenta cada país 
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neste sector; para se finalizar com o tema 4- Para uma Tipologia das 

Economias Insulares, em que, atendendo aos enunciados nos pontos 

anteriores, propõe-se uma tipologia das economias insulares. 

 

Os dados estatísticos utilizados neste Capítulo provêm do UNCTAD Handbook 

of Statistics 2006/2007, publicada pela Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e do Balance of Payments Statistics 

Yearbok 2007, Part 2 e 3, publicada pelo Fundo Monetário Internacional (IMF) 

e referem-se ao ano 2005, na medida em que, dos anos mais recentes, este é 

o período para o qual existe maior quantidade de informação para os PEID. 

Não obstante ter-se recorrido por vezes a dados referentes a períodos 

pretéritos para ilustrar determinados aspectos para os quais os dados recentes 

não fossem em número suficiente para serem considerados representativos. 

Ainda assim, deparou-se com a inexistência de informações actualizadas para 

vários dos países em apreço.  

 

Dos trinta e um territórios em análise apenas treze Estados apresentam todos 

os dados estatísticos, no entanto está-se em crer que estas lacunas não põem 

em causa a representatividade das evidências e das conclusões chegadas. Os 

espaços para os quais não existem dados correspondem sobretudo aos 

Estados de menor dimensão (Nauru, Palau, Niue, Kiribati, Ilhas Cook, Antigua 

e Barbuda, Tonga, Vanuatu, Tuvalu, São Tomé e Príncipe, Comores), aos 

quais ainda se somam alguns países com alguma dimensão, como Timor-

Leste e Barém.  

 

Para a análise destes dados recorreu-se a algumas técnicas estatísticas, 

mormente ao índice de diversificação (explicitado anteriormente), ao Índice de 

Nelson, ao índice de combinação de Weaver e à análise de clusters, que serão 

seguidamente detalhados. 

 

O índice de Nelson permite medir o nível de especialização económica que 

caracteriza as diferentes unidades territoriais que compõem os PEID. Para 

efeito, toma-se em consideração a composição sectorial do PIB (%) de todos 



Capítulo V – Especialização Económica  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
147 

 

os países do Mundo (ver Quadro 5.2) e calcula-se a média (M) e o desvio 

padrão (σ) de cada um dos sectores de actividade económica, de modo a 

obter-se os limites estatísticos que definem a especialização. Assim sendo, 

todos os PEID que, num dado sector de actividade económica, superem o 

valor de M +1σ, M + 2σ e M + 3σ são considerados especializados, muito 

especializados e polarizados, respectivamente, no referido sector de actividade 

económica. Nos restantes casos, considera-se que se está perante espaços 

com economias diversificadas (CARRERA et al, 1998). 

  

Já o índice de combinação de Weaver possibilita conhecer a especialização 

económica dos territórios em análise atendendo a uma combinação de 

mercadorias/serviços exportados, e não a apenas às mercadorias/serviços 

dominantes. Pelo que o referido índice compara a distribuição real dos 

produtos/serviços exportados com a distribuição hipotética dos mesmos com 

vista a determinar qual é a combinação real que se ajusta melhor à 

combinação teórica, utilizando o método dos mínimos quadrados:  

 

       

       

 

em que IW = índice de Weaver; d = diferença entre a combinação real e 

teórica; N= número de mercadorias e serviços exportados.   

 

Assim sendo, 1 mercadoria/serviço exportada (100% do valor total), 

corresponderia a uma mono-especialização; 2 mercadorias/serviços 

exportadas (50 % do valor total) a uma bi-especialização; 3 

mercadorias/serviços exportadas (33,3 % do valor total) a uma tri-

especialização; 4 mercadorias/serviços exportadas (25 % do valor total), a uma 

quadri-especialização, etc. (CARRERA et al, 1998). 

                           

A análise de clusters, por sua vez, permite agregar os países com base nas 

suas características, classificando-os em vários grupos (HAIR et al, 1998). 

Nesse sentido, aplicou-se uma análise de clusters do tipo hierárquico 

aglomerativo ao conjunto de dados inicialmente analisados de forma isolada no 

N
d

IW ∑=
2
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Capítulo, usando a distância euclidiana ao quadrado e o centróide como 

método de agrupamento. Daqui resultou um dendograma que permite a 

identificação de diversos perfis de especialização económica dos PEID.  

 

1 ESTRUTURA ECONÓMICA INTERNA  
 
 
O estudo da composição do PIB dos PEID evidencia o grande peso do sector 

terciário nas suas economias (68,3%), ultrapassando em muito a situação que 

ocorre na generalidade dos países em desenvolvimento (51,7%). De tal forma 

que está próximo, em termos proporcionais, daquilo que sucede nos países 

desenvolvidos (73,5%), (ver Fig. 5.1). Do mesmo modo, destaca-se a menor 

presença do sector industrial nos Estados insulares (19,5%), sendo o seu peso 

significativamente inferior à média dos países em desenvolvimento (37,8%). 

Contrariamente ao que acontece com o sector agrícola, que apresenta um 

peso ligeiramente superior nos PEID (12,2%), quando comparado com as 

restantes países em desenvolvimento (10,5%). 

Fig. 5.1 – Composição do PIB 
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Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

A observação desagregada destes dados, por regiões geográficas, revela 

situações diversas. É assim, que se constata que o sector dos serviços 
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evidencia-se sobretudo nos PEID das regiões Caraíbas, Pacífico e Atlântico, 

do mesmo modo que o sector industrial tem maior peso nos PEID do Mar 

Meridional da China e do Golfo Pérsico, (ver Fig. 5.2). O sector agrícola, por 

seu turno, destaca-se principalmente nos PEID das regiões Índico, Pacífico e 

Atlântico. 

Fig. 5.2 – Composição do PIB por Regiões PEID 
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Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

O exame da estrutura do PIB destes Estados, recorrendo ao índice de Nelson, 

mostra que a maioria deles apresenta economias pouco diversificadas, com 

um elevado nível de especialização. Sendo a Ilhas Salomão um caso extremo, 

aparecendo como muito especializada no sector agrícola. Seguindo-se-lhe 

Comores e Timor-Leste especializados no sector agrícola e Trindade e Tobago  

e Brunei no sector industrial (ver Quadro 5.1). Os restantes territórios 

encontram-se especializados no sector dos serviços, comportando este um 

peso superior a 71% do PIB neste grupo (ver Quadro 5.2). Além do mais deve-

se realçar um conjunto de outros Estados que apresentam valores muito 

significativos no sector dos serviços sem atingir contudo o referido patamar das 

economias antes referidas. Caso de Granada, São Cristóvão e Nevis e Ilhas 

Marshall. 
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Quadro 5.1 – Grau de Especialização Económica dos PEID 
 
 

Sector de Actividade 
Nível de Especialização 

Especializado Muito Especializado 

Agricultura Comores 
Timor Leste Ilhas Salomão 

Indústria Trindade e Tobago 
Brunei   

Serviços 

Antígua e Barbuda 
Barbados 
Bahamas 
Santa Lúcia 
Ilhas Cook 
Kiribati 
Estados Federados da 
Micronésia 
Nauru 
Palau 
Vanuatu 
Maldivas 
Cabo Verde 

  
  

               Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Das descrições realizadas, sublinhe-se o facto de estes territórios serem 

economias pouco diversificadas e que apresentam uma grande apetência para 

se especializarem no sector dos serviços, com alguma presença do sector 

agrícola, além disso que registam um grande deficit do sector industrial, com a 

excepção de Trindade e Tobago e Brunei onde este é relevante. 

 

A prevalência do sector dos serviços nestes países resulta do predomínio dos 

sectores não transaccionáveis na sua estrutura económica, beneficiando de 

rendas de situação. Caso dos sectores regulados pelo Estado (serviços 

telefónicos e comunicações) e de sectores que exigem uma forte proximidade 

aos clientes/utentes (comércio, educação, saúde). Estas actividades 

económicas são pouco propensas à obtenção de economias de escala, visto 

que não são armazenáveis, como ainda obrigam a que haja uma coincidência 

temporal entre o consumo e a produção, o que favorece a prestação in situ. 

Por outro lado, a condição arquipelágica destes territórios obriga à 

desmultiplicação destes serviços pelas várias ilhas, reforçando ainda mais o 

seu peso (MARTIN, 1994).   
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Quadro 5.2 – Composição do PIB dos PEID 
  
 

Países Composição do PIB (%) 
Agricultura Indústria Serviços 

Antígua e Barbuda 3,5 19,3 77,2 
Bahamas 2,4 16 81,6 
Barbados 3,9 16,2 79,9 
Dominica 16,4 20,3 63,3 
Granada 8,2 21,6 70,2 
Santa Lúcia 5,5 16,5 78 
São Cristóvão e Nevis 2,9 27,1 70 
São Vicente e Granadinas 8,9 23,2 67,9 
Trindade e Tobago 1 44,9 54,1 
Ilhas Cook 12,5 8,3 79,2 
Fiji 13,7 21 65,3 
Kiribati 8,6 13,2 78,2 
Ilhas Marshall 10 19,1 70,9 
Estados Federados da Micronésia 17,6 3,7 78,7 
Nauru 8,6 13,2 78,2 
Palau 4,1 12,7 83,2 
Ilhas Salomão 44,5 10,1 45,4 
Samoa 13,7 26,5 59,8 
Tonga 27,9 15,2 56,9 
Tuvalu 16,5 13,7 69,8 
Vanuatu 14,5 8,5 77 
Comores 40 11,6 48,4 
Maldivas 9,1 17,2 73,7 
Maurícias 5,2 25,8 69 
Seychelles 3 30,9 66,1 
Timor Leste 31,6 14,9 53,5 
Cabo Verde 11,5 15,6 72,9 
São Tomé e Príncipe 18 15,5 66,5 
Brunei 3,2 45,3 51,5 
Barém 0,6 38,1 61,3 
Média (Mundo) (M) 15,6 29,2 55,2 
Desvio padrão (Mundo) (σ) 14,4 13,5 15,9 
M + 1σ (Especializado) 30,1 42,7 71,1 
M + 2σ (Muito especializado) 44,5 56,2 87,0 
M + 3σ  (Polarizado) 58,9 69,7 102,9 

                  Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Um outro argumento explicativo para o predomínio dos serviços sobre os 

demais sectores nestas regiões pode ser as escassas possibilidades 

alternativas de investimento que possuem os empresários insulares, levando-

os a apostarem em actividades rentistas e especulativas, com um efeito 

económico meramente redistributivo (imobiliário), em negócios com reduzidas 

barreiras à entrada (pequeno comércio) e em empreendimentos dependentes 

do sector público (licenças, contratos e concessões públicas, produção de 
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água e energia), (MARTIN, 1994). Donde resulta uma deslocação do capital do 

sector agrícola e industrial para o sector terciário, já que este remunera mais e 

acarreta menos riscos, engendrando o chamado sindroma holandês. Que 

tende a promover o crescimento do sector terciário em detrimento dos 

restantes (POIRINE, 1993a).  

 

No entanto, pelo facto deste sector estar protegido da concorrência 

internacional, por conseguinte mais dependente das condições internas do que 

de factores externos (concorrência), tende a ser menos eficiente, apresentando 

elevados custos de produção e baixa relação qualidade preço. De tal forma 

que mina o bom funcionamento do sector básico (sector exportador), uma vez 

que este depende do suporte do sector não básico para ser competitivo 

(POLÉSE, 1998). Este constrangimento acaba por reflectir-se numa menor 

gama de serviços e produtos passíveis de serem exportados pelos PEID que à 

partida já se encontram condicionados pelo limitado número de recursos 

disponíveis e pela sua diminuta dimensão (CRUZOL, 2004 e ROYLE, 2001).  

 

 

2 EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS 
 

O estudo dos dados referentes às exportações de mercadorias realizadas 

pelos PEID permite constatar que estes apresentam índices de diversificação 

significativamente superiores aos que ocorrem no conjunto dos países em 

desenvolvimento e desenvolvidos (ver Fig. 5.3 e 5.4). O que quererá dizer que 

as exportações de mercadoria efectuadas pelos pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento são significativamente menos diversificadas do que dos 

territórios em confronto. 
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Fig. 5.3 Índice de Diversificação (1995) 
 

   
Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

Fig. 5.4 Índice de Diversificação  
 

 
                             Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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Uma análise circunstanciada destes dados mostra que é nos PEID das regiões 

do Mar da China Meridional, do Golfo Pérsico e das Caraíbas que as 

exportações de mercadorias tendem a ser menos diversificadas. Não obstante, 

os PEID das restantes regiões, Atlântico, Índico e Pacífico, evidenciam também 

um índice de diversificação superior a 0,6, reflexo de um reduzido número de 

mercadorias exportadas (ver Fig. 5.5).   

Fig. 5.5 Índice de Diversificação por Regiões PEID (1995) 

 
             Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

A leitura por países vem reforçar esta constatação, já que se torna evidente 

que todos eles apresentam índices de diversificação muito elevados, atingindo-

se o extremo com Bahrein, Trindade e Tobago, Samoa e Maldivas (ver Fig. 

5.6).  

 

O exame do índice de combinação de Weaver reitera, igualmente, este perfil, 

já que ele revela que a grande maioria dos PEID encontra-se especializada na 

exportação de apenas 2 tipos de mercadorias. Rareando-se os países tri-

especializados (Santa Lúcia, Cabo Verde) ou quadri-especializados (Barbados 

e Fiji). Assinalando, inclusive, a existência de 3 Estados mono-especializados 

(Brunei, Barém e Palau), (ver Quadro 5.3). 
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Fig. 5.6 Índice de Diversificação por Países  

 
      Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

Quadro 5. 3 – Tipo de Especialização na Exportação de Mercadorias 

 

 
 

 
                  

Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 
 

A observação do índice de Weaver por grandes áreas geográficas mostra que 

os PEID das Caraíbas estão especializados na exportação de produtos 

alimentares, combustíveis, produtos manufacturados, máquinas e material de 

transporte, enquanto que nos Estados insulares da região Pacífico prevalecem 

a exportação dos produtos alimentares, produtos manufacturados, máquinas e 

material de transporte. Do mesmo modo, nos espaços insulares do Índico 

predomina a exportação dos produtos alimentares, dos combustíveis, dos 

produtos manufacturados e dos produtos manufacturados diversos. Os PEID 

do Atlântico por sua vez exportam sobretudo combustíveis, produtos 

 
Mono-

especializados Bi- especializados Tri - 
especializados 

Quadri -
especializados 

Brunei Granada   Santa Lúcia Barbados 
Barém S. C. e Nevis   Cabo Verde Fiji 
Palau S. V. e Granadinas    
 T. e Tobago     
 Samoa   
 Maldivas   
 Maurícias   
 Seychelles   
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manufacturados, máquinas e material de transporte. Notando-se aqui, por 

ventura, uma subvalorização dos produtos alimentares, já que estes dados 

referem-se apenas a Cabo Verde, não incluindo São Tomé e Príncipe cujo 

essencial da exportação é composta por produtos alimentares (cacau, café e 

bananas). Ao passo que os PEID da região do Mar da China Meridional e do 

Golfo Pérsico exportam primordialmente combustíveis (ver Quadro 5.4). 

Quadro 5. 4 – Especialização na Exportação de 
Mercadorias por Regiões PEID 

 
             Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Da leitura destes dados, conclui-se que são os PEID da região das Caraíbas e 

do Índico que possuem o maior nível de diversificação na exportação de 

mercadorias, seguindo-se-lhes, por ordem decrescente de diversificação, os 

países da região do Pacífico e do Atlântico, e finalmente especializados num 

único produto surgem Barém e Brunei. O que contradiz, em parte, o revelado 

pela análise do índice de diversificação, resultante por ventura da utilização de 

dados que fazem referência a períodos estatísticos distintos.  

 

O estudo do índice de Weaver à escala dos países revela que Barbados, 

Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, 

Maldivas, Maurícias e Seychelles estão especializados na exportação dos 

produtos alimentares, assim como Fiji e Palau no Pacífico onde ocorre o 

mesmo tipo de especialização. Note-se a reduzida diversidade de mercadorias 

exportadas por estes Estados, que se restringem aos derivados da cana 

sacarina (açúcar, rum), especiarias, pescado, conservas de peixe, cacau, café, 
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frutas e pouco mais (ver Quadro 5.5). Atenda-se ainda ao facto de entre os 

produtos alimentares exportados por eles dominarem os produtos de nicho de 

mercado, com a excepção do açúcar, café e cacau, que, em grande parte dos 

casos, não têm concorrência à escala global. 

Quadro 5. 5 – Especialização na Exportação de 
Mercadorias por Países 

 
         Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Cabo Verde, Fiji, Seicheles, Maldivas, Barbados, Trindade e Tobago, Brunei e 

Barém surgem como Estados especializados na exportação de combustíveis, 

reflectindo a circunstância destes PEID funcionarem como centros logísticos de 
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apoio e abastecimento à navegação aérea e marítima, mas também de alguns 

deles serem produtores de crude e gás natural, caso de Trindade e Tobago, 

Brunei e Barém (ver Quadro 5.5). 

 

Barbados, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e 

Granadinas e Trindade e Tobago por sua vez aparecem como estando 

especializados na exportação dos produtos manufacturados, beneficiando da 

sua grande proximidade ao mercado norte-americano. Este tende a estimular 

esse processo de industrialização com vista a diminuir a sua dependência do 

Sudeste asiático. Com o mesmo tipo de especialização constam igualmente as 

Fiji e as ilhas Samoa, que exportam primordialmente para o mercado 

australiano, e Cabo Verde que exporta para a União Europeia. Chama-se a 

atenção ainda para o facto de estas exportações cingirem-se à indústria ligeira 

(materiais para construção civil, artigos de papel e papelaria, calçado e roupa 

para homens e senhoras e materiais metálicos), (ver Quadro 5.5).  

 

 A proximidade espacial ao mercado norte-americano, australiano e à União 

Europeia ajudam também a explicar a especialização de Barbados, Santa 

Lúcia, São Cristóvão e Neves, Samoa e Cabo Verde na exportação de 

máquinas e material de transporte (ver Quadro 5.5). 

 

Do mesmo modo as Fiji e as Maurícias aparecem especializadas na 

exportação dos produtos manufacturados diversos, mormente artigos de 

vestuário e algum ouro. Esta especialização resulta sobretudo da instalação 

nesses países de investidores oriundos do sudeste asiático (Singapura e Hong 

Kong), que tendo já esgotado a quota de exportação de produtos têxteis e de 

vestuário dos respectivos países, absorviam as quotas destes Estados. Além 

do mais, eles procuram tirar partido da existência de zonas francas industriais 

exportadoras nestes territórios, realidade que é comum à generalidade dos 

PEID (ver Quadro 5.5). 

 

A explicação para este quadro de reduzida diversidade dos produtos 

exportados pelos PEID reside na pequena dimensão destes Estados, que 



Capítulo V – Especialização Económica  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
159 

 

obriga a que reúnam a sua oferta de produtos num reduzido número de bens 

de modo a atingirem volumes de produção suficientes que os possibilitem 

participar e competirem eficazmente no mercado internacional (ROYLE, 2001), 

mas também pela circunstância da pequena dimensão desses territórios 

restringir a quantidade e a diversidade de recursos naturais que estes 

possuem, passíveis de serem transformados, estreitando o volume de 

produção global destes espaços (CRUZOL, 2004). 

 

3 EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 
    

Com vista a suplantar as suas debilidades na exportação de mercadorias os 

PEID tendem a assentar as suas exportações no sector dos serviços, já que 

estes não exigem muitas economias de escala, nem obrigam s custos de 

transportes exorbitantes. Muito pelo contrário, podem tirar partido do 

abaixamento dos custos e das inovações tecnológicas que têm vindo a ser 

introduzidas no sector dos transportes e das telecomunicações. Pelo que as 

suas exportações tendem a concentrar-se sobretudo na venda de viagens, 

serviços de transportes e outros serviços (ver Quadro 5.6). 

 

Quando se analisa o rácio entre os serviços exportados e as mercadorias 

exportadas constata-se que o peso do sector dos serviços nas exportações 

dos PEID é significativamente superior a aquele que ocorre nos restantes 

países em desenvolvimento, bem como nos países desenvolvidos (ver Fig. 

5.7). Enquanto que nos países em desenvolvimento este rácio é de 15,8%, 

contra os 29,2% nos países desenvolvidos, nos PEID este valor é de 40,1%, 

portanto significativamente superior aos restantes. Podendo atingir, deste 

modo, valores extremos de 1400% nos PEID da região Atlântico, ou valores 

mais moderados, ainda assim elevados, nos PEID das regiões do Pacífico 

(123,1%), do Índico (89,1%) e das Caraíbas (58,2%). Embora, pouco 

relevantes nos PEID das regiões do Mar da China Meridional e do Golfo 

Pérsico (ver Fig. 5.8). 
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Fig. 5.7 Peso dos Serviços no Conjunto das Exportações  

 
        Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 5.8 Peso dos Serviços no Conjunto das Exportações por  
Regiões PEID 

 
       Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A análise do rácio entre os serviços exportados e as mercadorias exportadas 

ao nível dos países permite realçar três casos: Cabo Verde, na região 

Atlântico, com um rácio superior a 1400%, é o país que mais depende do 

sector dos serviços nas suas exportações; seguido por Antigua e Barbuda e 
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por Samoa com valores que rondam os 900%. Contudo, é nas Caraíbas que os 

países apresentam uma maior homogeneidade no que concerne à quantidade 

de serviços e mercadorias exportadas, com rácios muito semelhantes, 

constatando-se nos restantes PEID uma grande irregularidade neste indicador 

(ver Fig. 5.9). 

Fig. 5.9 Peso dos Serviços no Conjunto das Exportações por Países 

 
                Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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A observação da composição dos serviços exportados pelos PEID, atendendo 

ao índice de Weaver, evidencia que estes dedicam-se sobretudo à prestação 

de serviços de transporte e de viagens (turismo), (ver Quadro 5.7). Enquanto 

que entre os restantes países em desenvolvimento e industrializados verifica-

se uma maior diversificação que abarca não só os serviços de transporte e 

viagens, mas também os outros serviços onde se inclui as telecomunicações, a 

prestação de serviços financeiros, etc. 

Quadro 5. 7 – Especialização na Exportação de Serviços 

        Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor     
 
 
 
O estudo deste índice por grandes áreas geográficas permite constatar que 

são os PEID da região Atlântico, sobretudo Cabo Verde, que possuem o maior 

nível de diversificação na prestação de serviços, estando especializados na 

exportação de serviços de transporte, viagens, serviços a passageiros e em 

outros transportes, (ver Quadro 5.8). Seguindo-se-lhes os PEID da região 

Pacífico, onde se destacam as exportações dos serviços de transporte, 

viagens e outros serviços. Estes Estados do Pacífico funcionam como centros 

turísticos e de apoio à navegação na região e prestam alguns serviços 

financeiros. A sua actividade exportadora está orientada sobretudo para a 

exportação de serviços para a Austrália, Nova Zelândia e Japão, e numa 

segunda linha para a União Europeia. Cenário semelhante ocorre com os PEID 

das Caraíbas que apresentam uma especialização nas viagens e nos outros 

serviços. Reflectindo a sua proximidade ao mercado turístico Norte-americano 

e Europeu e o papel relevante que as praças offshores e as bandeiras de 

conveniência têm na região. Do mesmo modo os PEID das regiões Índico e do 
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Golfo Pérsico evidenciam especializações nos transportes e nas viagens, 

espelhando a sua vocação de centros turísticos.  
 

 Quadro 5. 8 – Especialização na Exportação de Serviços por Regiões 
PEID 

         Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 
 
A leitura do índice de Weaver por Estados reflecte de forma mais 

pormenorizada a reduzida diversidade dos serviços exportados pelos PEID. Do 

conjunto de Estados em observação apenas 2 encontram-se especializados na 

exportação de quatro tipos de serviços (Maurícias e Cabo Verde), seguindo-se-

lhes os territórios especializados em três tipos de serviços (Trindade e Tobago, 

Fiji, Vanuatu e Seicheles). Os restantes encontram-se bi-especializados ou 

mono-especializados (ver Quadro 5.9). Neste particular, chama-se a atenção 

para o facto de serem os PEID de maior dimensão que apresentam os níveis 

mais elevados de diversificação na exportação de serviços. 

 

O aprofundamento da análise do índice de Weaver ao nível dos países, vem 

confirmar as observações realizadas no parágrafo precedente (ver Quadro 

5.10). É assim que Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, 

Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas e 

Trindade e Tobago surgem como especializados no turismo e nos outros 

serviços, onde se pode incluir a prestação de serviços na área do ensino 

superior (Universidade de St. George nas Granadas), centros offshores e o 
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registo de navios (DOMMEN e LABALÉ, 1988; AGLAE, 2004). Deste conjunto 

Trindade e Tobago é o único país que possui uma especialização nos serviços 

dos Transportes, corroborando a ideia já expressa de que ele seria o centro 

polarizador das actividades económicas na região.   

 

         Quadro 5. 9 – Tipo de Especialização na Exportação de Serviços 
 
   

        

Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 

Este perfíl de especialização na exportação serviços de turismo e nos outros 

serviços volta a ocorrer com as Fiji, Samoa, Tonga e Vanuatu, no Pacífico. 

Sendo também de realçar aqui a especialização das Fiji, Ilhas Salomão e 

Vanuatu na prestação de serviços de transportes.  

 

As ilhas Salomão aparecem como uma excepção, já que é a única desse 

grupo que não se encontra especializada no sector turístico, sendo 

considerada ainda uma economia relativamente fechada, que assenta 

essencialmente na exploração agrícola. 

 

As Maurícias, Seicheles e Cabo Verde mostram especializações muito 

semelhantes, viagens, transportes e serviços a passageiros, ao contrário das 

Maldivas que assenta as suas exportações de serviços apenas no turismo. 

Barém, por seu turno, aparece como um centro prestador de serviços de 

transportes e de viagens na região do Golfo Pérsico.  
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Quadro 5. 10 – Especialização na Exportação de Serviços por Países 

             Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor 
 

A justificação para a especialização dos PEID na exportação de serviços 

turísticos, transportes e nos outros serviços radica por um lado na sua 

localização geo-estratégica, mas também nas suas características 

paisagísticas, e na sua pequena dimensão demográfica e económica. Ou seja, 

os PEID utilizam a sua localização geo-estratégica para funcionarem como 

centros logísticos, prestando serviços de transporte, de apoio a passageiros e 

outros transportes; beneficiam das características paisagísticas dos seus 

territórios para fomentar o turismo; mas também aproveitam a sua pequena 

dimensão para formular instrumentos flexíveis que permitam atrair 

investimentos no sector financeiro (Banca e Seguros) e no registo internacional 

de navios em condições mais favoráveis para os investidores 

comparativamente com outros territórios, com benefício para as economias 

locais.  
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Não obstante estas similitudes, a análise agregada dos dados mostra que 

estes Estados possuem padrões de especialização económica relativamente 

diversificados. 

 
 

4  PARA UMA TIPOLOGIA DAS ECONOMIAS INSULARES 
 
 
A aplicação de uma análise de clusters ao conjunto dos sectores que compõem 

o PIB dos PEID, bem como às variáveis utilizadas para caracterizar a estrutura 

das suas exportações de mercadorias e serviços, com a obtenção do 

respectivo dendograma, autoriza que se possa “falar” de seis grandes tipos de 

pequenas economias insulares em desenvolvimento: Economias insulares 

mineiras (A); Economias insulares diversificadas (B); Economias insulares 

turísticas (C); Ilhas plataformas logísticas (D); Economias insulares agrícolas 

(E); e em Economias insulares industriais (F), (ver Fig. 5.10). 

 

Fig. 5.10 Agrupamento dos PEID Segundo o Tipo de  
Especialização Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
             Fonte: IMF (2007), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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Como Estados representativos das economias insulares mineiras tem-se 

Trindade e Tobago e Barém. Aqui destacam-se os sectores dos combustíveis, 

minerais e metais, e dos produtos químicos como os principais produtos 

exportados, espelhando o facto de ambos serem produtores de crude. Além do 

mais, estes territórios possuem desempenhos elevados no sector dos 

transportes, serviços a passageiros, outros transportes, viagens e outros 

serviços (ver Quadro 5.11). Constituindo-se como centros polarizadores nas 

respectivas regiões ao nível do sector dos transportes, mas também no sector 

turístico e financeiro. Estas economias mineiras caracterizam-se ainda pelo seu 

elevado PIB per capita, e têm a particularidade de albergarem as duas maiores 

economias que compõem o grupo dos PEID. 

     

As economias insulares diversificadas compreendem por sua vez as Fiji e as 

Maurícias. Estas patenteiam uma actividade exportadora variada que engloba 

os produtos alimentares, matérias-primas agrícolas, produtos manufacturados, 

produtos manufacturados diversos, bem como transportes, serviços a 

passageiros, fretes, outros transportes, viagens e outros serviços. Estes PEID 

assentaram inicialmente a sua actividade económica essencialmente no sector 

agrícola, produção de cana sacarina e de açúcar, para posteriormente 

apostarem na actividade industrial (produção de vestuário, têxteis e afins), 

porém sem descurar o seu posicionamento estratégico que os torna centros de 

apoio à navegação no Pacífico e no Índico. Mais recentemente assistiu-se 

nesses países a uma maior aposta no turismo e nos serviços financeiros (ver 

Quadro 5.11). Deve-se ter em atenção que estes dois Estados são espaços 

que no contexto dos PEID já apresentam alguma dimensão territorial, 

demográfica e económica. 

  

Por outro lado, as economias insulares turísticas reúnem principalmente os 

PEID do Caribe, Barbados e Santa Lúcia, que se destacam das demais pelo 

grande peso da actividade turística no seu território (viagens). Não sendo 

porém de descurar, nestes espaços, outros sectores económicos com algum 

significado, caso dos produtos alimentares, produtos manufacturados, produtos 

químicos, produtos manufacturados diversos, mas sobretudo os outros serviços 
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com a presença de bancos, seguradoras e de facilidades para registo de 

navios (ver Quadro 5.11).  

 

Do mesmo modo, os PEID plataformas logísticas, Seicheles e Cabo Verde, 

tiram partido da sua localização geográfica no meio do oceano Índico e no 

Atlântico médio para prestarem serviços aos passageiros, fretes, outros 

transportes, mas sobretudo reexportar combustíveis por intermédio do 

abastecimento de navios e aviões que abordam os seus portos e aeroportos. 

Não sendo também de minimizar o peso da exportação dos produtos do mar 

neste grupo (peixe, marisco, conservas, etc.), (ver Quadro 5.11).  

 

No caso dos PEID especializados nas actividades agrícolas, Granada, São 

Vicente e Granadinas e Maldivas, o essencial da sua actividade exportadora 

desenvolve-se ao redor dos produtos alimentares (pescado, especiarias, flores, 

cacau, frutas, vegetais e conservas de peixe). Apesar da sua elevada 

propensão agrícola, sublinhe-se que estes territórios não desempenham 

qualquer papel relevante no comércio de matérias-primas agrícolas. Sector 

muito sujeita a economias de escala e que exige explorações de grande 

dimensão, incompatíveis com a reduzida dimensão territorial desses espaços. 

Nesse grupo deve ser realçado ainda a relativa importância do sector dos 

produtos manufacturados diversos, sobretudo em Granada e São Vicente e 

Granadinas, que envolve essencialmente a manufactura de produtos de papel 

e papelaria (ver Quadro 5.11). 

 

Relativamente aos PEID que apresentam uma significativa actividade 

exportadora industrial, São Cristóvão e Nevis e Samoa, estes distinguem-se 

dos demais sobretudo pelo realce que os sectores dos produtos 

manufacturados, máquinas e materiais de transporte possuem no conjunto das 

suas exportações (ver Quadro 5.11). Estas actividades abarcam a produção de 

equipamentos diversos, circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, produtos 

metálicos e equipamentos eléctricos. Note-se que deste grupo constam 

primordialmente as ilhas do Caribe, que tiram proveito da proximidade do 

mercado Norte-americano. 
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Não obstante a inexistência de dados para todos os países classificados como 

PEID está-se em crer que os Estados aqui analisados são representativos do 

conjunto, pelo que os restantes territórios podem ser encaixados na tipologia 

apresentada. Uns tiram partido dos seus recursos naturais (minas, agricultura, 

pesca, turismo), outros da sua mão-de-obra flexível (indústria), outros ainda da 

sua localização (plataformas logísticas), ou mesmo da pequena 

dimensão/confidencialidade (plataformas financeiras), (CRUZOL, 2004). Para 

essa última categoria não existem dados, já que as estatísticas do comércio 

internacional de serviços não comportam as estatísticas do sector financeiro, 

dificultando a identificação de Estados especializados na prestação de serviços 

financeiros. Daí não se ter encontrado nenhum PEID claramente vinculado a 

este sector. 

 

Do exposto, volta a ressaltar o facto das ilhas apostarem em sectores 

económicos que estão relativamente abrigados da concorrência internacional, 

que aproveitam as características do seu próprio território (rendas de situação) 

e que não exigem economias de escala significativas. 

 

Em resultado desta situação, de acentuada especialização económica, vai-se 

registar uma reduzida integração entre os vários sectores económicos que 

compõem a economia dos PEID, na medida em que a intensidade das trocas 

entre os agentes económicos locais é reduzida, devido à escassa 

complementaridade existente entre os mesmos (POLÉSE, 1998). De modo que 

o efeito fuga tenderá a ser maior nestas economias, configurando uma situação 

de grande dependência económica do exterior. 

 

CONCLUSÃO 
 
 
Como ideias principais do Capítulo pode-se salientar-se as seguintes: 

 

- O predomínio do sector dos serviços na composição do PIB dos PEID. Este 

apresenta aqui um peso superior ao que ocorre na generalidade dos países em 

vias de desenvolvimento, enquanto que assiste-se a uma diminuta presença 
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das actividades industriais nestes espaços. Não obstante, o sector agrícola 

surge com um peso não desprezível, ainda que com uma importância muito 

inferior a do sector terciário. Donde se conclui que as economias dos PEID são 

pouco diversificadas; 

 

- Este perfil económico pode ser justificado com o facto das economias 

insulares assentarem sobretudo no sector não transacionável, pouco propenso 

às economias de escala, mas também devido ao facto dos pequenos territórios 

insulares apresentarem escassas oportunidades de investimento levando os 

empresários locais a apostarem em actividades rentístas e especulativas, com 

efeitos económicos meramente distributivos; 

 

- A escassa diversidade de mercadorias exportadas pelos PEID, com a grande 

maioria dos Estados a se especializarem na exportação de apenas dois tipos 

de produtos. Predominando entre os bens exportados os produtos alimentares, 

combustíveis, produtos manufacturados, máquinas e materiais de transporte e 

os produtos manufacturados diversos;  

 

- Esse padrão de especialização assenta essencialmente em rendas de 

situação (recursos minerais, piscícolas, clima, solo, proximidade espacial aos 

grandes mercados) e em mercadorias que não exigem grandes economias de 

escala para serem competitivas; 

 

- Além do mais, verificou-se uma importância muito significativa do sector dos 

serviços no conjunto das exportações dos PEID, suplantando em muito o peso 

que este sector tem no conjunto das exportações dos países em 

desenvolvimento ou mesmo industrializados, destacando-se sobretudo os 

sectores dos transportes, viagens e outros serviços; 

 

- A prevalência do sector terciário nas exportações dos PEID resulta da 

circunstância de este sector geralmente não exigir muitas economias de escala 

e nem estar sujeito a grandes custos de transporte. Muito pelo contrário, tem 
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vindo a ser facilitado o seu comércio devido à melhoria e abaixamento dos 

custos no sector das comunicações e transportes;  

 

- Finalmente, constatou-se a existência de 6 grandes tipos de economias 

insulares: Economias insulares mineiras; Economias insulares diversificadas; 

Economias insulares turísticas; Ilhas plataformas logísticas; Economias 

insulares agrícolas; e Economias insulares industriais.   
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                                                                CAPÍTULO VI -        

                                       DEPENDÊNCIA ECONÓMICA  
  

 

INTRODUÇÃO 
 

A acentuada especialização económica dos PEID faz com estes Estados 

possuam uma elevada dependência económica. Tal resulta não só da 

circunstância do seu tecido empresarial ostentar uma reduzida diversidade de 

bens e serviços, tendo que recorrer, por conseguinte, às importações para 

suprir as necessidades das populações locais, como também do facto de estes 

territórios estarem especializados na produção de um reduzido leque de bens e 

serviços. O que obriga a que grande parte da sua produção seja exportada, já 

que a reduzida dimensão dos mercados locais não consegue absorver a 

totalidade das suas produções.  

 

Além do mais, a importação destes bens e serviços exige a posse de recursos 

financeiros, mormente divisas, que estes Estados não possuem. De tal forma 

que estão obrigados a recorrer a fundos externos para custear as referidas 

importações. 

 

Tendo em referência estes aspectos, o presente Capítulo pretende analisar a 

existência de tais manifestações de dependência e as suas diferentes 

nuances. Para tal vai-se estudar até que ponto as economias dos PEID 
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dependem do comércio externo, o seu nível de concentração espacial, bem 

como a dependência desses espaços relativamente a bens estratégicos como 

os produtos agrícolas ou os combustíveis. Será abordado ainda a questão da 

dependência financeira, visando saber até que ponto estas economias 

dependem de transferências correntes provenientes do exterior, com destaque 

para as remessas dos emigrantes e para os fundos oriundos da ajuda pública 

ao desenvolvimento, além do mais será enfatizado a sua incapacidade para 

desenvolverem políticas monetárias autónomas. A finalizar o capítulo aborda-

se as implicações políticas decorrentes de um tão elevado nível de 

dependência económica. 

 

Atendendo a estes objectivos, recorreu-se ao cálculo de diversos índices, para 

além dos já anteriormente referidos, mormente ao índice de Gibbs-Martin, ao 

coeficiente de dependência agrícola, à taxa de dependência energética, ao 

coeficiente de dependência das transferências correntes, ao coeficiente de 

dependência das remessas e ao coeficiente de dependência das ajudas. Ao 

mesmo tempo socorreu-se de dados provenientes de diversas fontes que 

seguidamente serão explicitados: 

 

Assim, o índice de Gibbs-Martin permite analisar o nível de 

concentração/dispersão espacial das importações e exportações dos PEID. O 

seu valor varia entre 0 e 1, indicando 0 o estado de máxima concentração e o 1 

o grau de máxima dispersão. Para o seu cálculo fez-se uso de dados 

referentes à distribuição percentual das importações e exportações dos PEID 

por grandes zonas (EUA, União Europeia, Japão, Países em Transição), que 

constam da publicação UNCTAD (2007). O mesmo obtém-se recorrendo à 

expressão: 

 

 

 

em que IGM = Índice de Gibbs-Martin; X = % de exportações ou importações 

por zonas.  

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Σ
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Do mesmo modo, o coeficiente de dependência agrícola possibilita medir a 

dependência dos Estados Insulares relativamente aos produtos agrícolas 

importados, calcula-se utilizando-se as variáveis montante de produtos 

agrícolas importados, em US dólares, por cada país e o PIB agrícola de cada 

Estado, em US dólares, constantes da base de dados do sítio da FAO 

(www.fao.org consultado em 26/06/09). Cuja notação matemática é:  

 

agricolaPIB

100*importadosagricolasprodutos dosValor 
CDA =  

 

A taxa de dependência energética, por sua vez, mede, até que ponto os países 

dependem do exterior para suprir as suas necessidades energéticas. Valores 

negativos indicam que o país produz mais energia do que aquela que 

consome. Podendo ser expressa pela seguinte fórmula matemática:  

 

100*
EnergiadeConsumo

EnergiadeProduçãoEnergiadeConsumo
TDE

−
=  

 

Os dados para calcular este indicador foram obtidos no site da Agência 

Internacional da Energia (http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/append_a.html 

consultado em 26/06/09) e referem-se à energia primária produzida e 

consumida. Ou seja, o conjunto de energia obtida directamente da natureza e 

que não sofreu qualquer transformação técnica. 

 

Em seguida, para a análise da dependência financeira, recorreu-se ao 

coeficiente de dependência das transferências correntes, que analisa a 

importância do conjunto donativos que estes arquipélagos recebem no seu 

PIB, atendendo aos dados do IMF (2007) e UNCTAD (2007). Para além disso, 

observou-se igualmente o peso das remessas dos emigrantes e da ajuda 

pública ao desenvolvimento na economia dos PEID, com recurso ao cálculo do 

coeficiente de dependência das remessas e ao coeficiente de dependência das 

ajudas, respectivamente. O primeiro quantifica o peso das remessas dos 

emigrantes no PIB dos países insulares, com dados provenientes de IMF 
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(2007), enquanto o segundo mede a importância da ajuda pública ao 

desenvolvimento no PIB destes Estados, suportados em dados da UNCTAD 

(2007). A sua formulação matemática segue o mesmo raciocínio empregue 

para calcular o coeficiente de dependência agrícola.  

 
No concernente aos sistemas de câmbio a informação foi obtida consultando o 

sítio oficial do IMF (http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2004/eng/0604.htm, 

consultado em 13/07/09).  
 
Os dados analisados referem-se todos ao ano de 2005, com a excepção dos 

dados referentes ao PIB agrícola, à importação dos produtos agrícolas e aos 

sistemas de câmbio que se reportam ao ano de 2004.  

 

 

1 DEPENDÊCIA COMERCIAL  
 

A pequena dimensão económica dos PEID faz com que as suas importações e 

exportações tenham um peso muito significativo nas suas economias. A 

análise do índice de dependência comercial que averigua a importância do 

comércio externo para a economia de um dado território, confirma estas 

observações. Isto porque os PEID possuem um índice de dependência do 

comércio externo que ultrapassa os 60% do PIB, contra os 42% dos países em 

desenvolvimento, ou os 25,28% dos países desenvolvidos (ver Fig. 6.1). Estes 

factos configuram uma situação de grande abertura ao exterior por parte das 

economias insulares. 

 

As razões que explicam este comportamento são de duas ordens: por um lado, 

a escassez de recursos endógenos que obriga as economias insulares a terem 

que recorrer constantemente à importação para suprirem a carência interna de 

bens intermédios, de equipamentos, de matérias-primas e de bens de 

consumo; por outro lado, o facto destes territórios dependerem muito da 

exportação para outros mercados, obriga a que estes abram o seu comércio 
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interno aos outros países, numa relação de reciprocidade (CRUZOL, 2004). 

Sujeitando-se por isso às regras comerciais e financeiras a que estão 

obrigados todos os Estados que participam do comércio internacional. 

Contudo, esta acentuada abertura económica, não obstante as vantagens que 

possui, faz com que as economias insulares fiquem muito expostas às 

oscilações que ocorrem nas outras economias, importando entre outros 

pressões inflacionárias e ondas recessivas (CONNELL, 1988). 

Fig. 6.1 – Índice de Dependência do Comércio Externo 

 
      Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A observação deste índice numa escala maior, ao nível dos agrupamentos 

PEID, evidência situações diferenciadas entre as diversas regiões insulares em 

análise, embora o padrão de grande dependência do comércio externo ser 

comum à generalidade dos países. É assim que se constata que é nos PEID 

da região do Índico que o coeficiente de dependência do comércio atinge 

valores mais elevados, seguindo-se-lhe os PEID da região do Golfo Pérsico e 

das Caraíbas. Os PEID das regiões Atlântico e Pacífico apresentam valores 

menos elevados, não obstante continuarem a ser significativos (ver Fig. 6.2). 
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Fig. 6.2 – Índice de Dependência do Comércio Externo 
 por Regiões PEID 

 
         Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A grande dependência dos PEID do Índico, relativamente ao comércio exterior 

pode ser explicada com o facto de as Maurícias ser uma economia orientada 

para a exportação, com uma significativa propensão industrial, mas também 

pela pequena dimensão das Maldivas e das Seicheles que as tornam muito 

dependentes das importações e exportações, e do turismo. Do mesmo modo a 

situação do Golfo Pérsico (Bahrein) pode ser justificada não só com a 

circunstância da sua economia estar assente na extracção de recursos 

energéticos para exportação, como ainda com a estreiteza do seu mercado 

interno que lhe impõe a importação de uma grande diversidade de bens e 

serviços. As Caraíbas, por seu turno, apresentam uma situação intermédia, 

espelhando maior diversificação nas produções internas, bem como uma maior 

dimensão dos mercados internos, tendo que recorrer, por isso menos, às 

importações e exportações. 

 

Por outro lado, com índices de dependência comercial inferiores aos dos 

grupos anteriores aparecem os PEID das regiões do Atlântico e do Pacífico, 

reflexo da sua menor inserção na economia mundial, posto que o seu baixo 

rendimento per caipta não lhes permitem o financiamento das importações, 
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além disso a escassa diversidade de bens e serviços que eles produzem limita 

as suas exportações.  

 

A análise desagregada destes dados por países fornece mais elementos sobre 

a questão. Assim, atendendo ao grau de dependência comercial, pode-se 

agrupar os PEID em três grandes grupos: países dependentes, países muito 

dependentes e países extremamente dependentes do comércio externo (ver 
Fig. 6.3 e Quadro 6.1).  

 

Fig. 6.3  Índice de Dependência do Comércio Externo por Países 

 
   Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Entre os países dependentes do comércio externo, com valores de 

dependência inferiores a 51% do PIB encontram-se Trindade e Tobago, 

Samoa, Tonga, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Porém, as razões que 

justificam a inclusão destes países nesse agrupamento são muito diversas. No 

caso de Trindade e Tobago a sua pertença ao grupo resulta da circunstância 

dele possuir um mercado interno e uma produção de bens e serviços de 

alguma magnitude, tornando-o menos exposto ao comércio externo. Enquanto 

que a inserção dos restantes Estados neste conjunto justifica-se sobretudo por 
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serem economias relativamente pouco abertas, que funcionam muitas vez em 

regime de ”semi-autarcia” relativa, amparados por uma actividade agrícola de 

cariz tradicional. 
 

Quadro 6.1 – Nível de Dependência do Comércio Externo 

Dependentes Muito 
Dependentes 

Extremamente 
Dependentes 

Países IDC 
(%) Países IDC 

(%) Países IDC 
(%) 

Trindade e Tobago 42,40 Antígua e Barbuda 66,47 Maldivas 86,04 
Samoa 44,83 Baamas 57,97 Seychelles 114,38 
Tonga 34,11 Barbados 66,42 Barém 76,33 
Cabo Verde 48,75 Dominica 56,89
S.T. e Príncipe 41,10 Granada 61,01

Santa Lúcia 60,93
São Cristóvão e Nevis 53,64
S. V. e Granadinas 57,59
Vanuatu 53,50
Maurícias 62,95

          Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Do grupo dos países muito dependentes do comércio externo, com índices de 

dependência que variam entre os 51,2 e os 69,5% do PIB, fazem parte 

sobretudo os Estados das Caraíbas, (Antígua e Barbuda, Baamas, Barbados, 

Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e 

Granadinas), e ainda Vanuatu e Maurícias. Estas economias demonstram uma 

elevada propensão exportadora, por possuírem alguma indústria ligeira, mas 

também alguma dinâmica importadora consequência do relativamente elevado 

poder aquisitivo das suas populações. 

 

No concernente aos países extremamente dependentes do comércio externo, 

com um índice de dependência superior a 70% do PIB, destacam-se Maldivas, 

Seicheles e Barém. Esta dependência muito acentuada reflecte a reduzida 

dimensão económica dos 2 primeiros Estados e a mono-especialização 

energética de Barém.  

 

Na verdade, a dependência comercial dos PEID tende a ser ainda mais 

significativa do que estes dados deixam transparecer, já que estes territórios 
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mostram pouca capacidade para controlar o seu comércio externo, estando 

alguns deles dependentes de um reduzido número de fornecedores e clientes. 

Tal constatação pode ser evidenciada com recurso à análise do índice de 

Gibbs-Martin que reflecte o grau de concentração espacial das importações e 

exportações dos Estados insulares. O referido índice revela que a maior parte 

dos PEID apresenta importações e exportações dispersas por vários espaços. 

No entanto, mostra que países como Brunei, Cabo Verde, Samoa, São Tomé e 

Príncipe, Seicheles, Ilhas Salomão e Trindade e Tobago possuem exportações 

muito concentradas num reduzido número de regiões. Ainda que relativamente 

às importações este desempenho só aconteça com Cabo Verde e Brunei (ver 

Quadro 6.2).  

 
A justificação para esta elevada concentração espacial do comércio externo 

destes países radica na existência de laços históricos, políticos e culturais, 

nomeadamente com as antigas potências coloniais, que redundam na 

formação de circuitos comerciais (SANJAYA e GHOSH, 1982).  

 

Deve-se ter presente ainda que esta dependência comercial dos PEID não só 

decorre da sua grande abertura comercial e da elevada concentração espacial 

do seu comércio externo, como também porque ela compreende bens 

estratégicos, quais sejam os produtos energéticos e os produtos agrícolas. 
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Quadro 6.2 – Distribuição Espacial do Comércio Externo dos PEID 
 

 
Índice de Gibbs-Martin 

Ex
po

rt
aç

ão
 

Concentrado Disperso 
País valor País valor 

Brunei 
Cabo Verde 
Samoa 
S. Tomé e Príncipe 
Seychelles 
Ilhas Salomão 
Trindade e Tobago 
 
 
 
 

0,02 
0,30 
0,37 
0,32 
0,39 
0,38 
0,47 

 

Baamas 
Barém 
Barbados 
Comores 
Dominica 
Fiji 
Granada 
Maldivas 
Maurícias 
São Cristóvão e Nevis 
Santa Lúcia 
S. Vicente e Granadinas 
Tonga 
Vanuatu 

0,58 
0,80 
0,58 
0,68 
0,67 
0,79 
0,61 
0,62 
0,52 
0,55 
0,98 
0,52 
0,69 
0,58 

Im
po

rt
aç

ão
 

Brunei 
Cabo Verde 
 

0,39 
0,37 

 

Baamas 
Barém 
Barbados 
Comores 
Dominica 
Fiji 
Granada 
Maldivas 
Maurícias 
São Cristóvão e Nevis 
Santa Lúcia 
S. Vicente e Granadinas 
Samoa 
S. Tomé e Príncipe 
Seychelles 
Ilhas Salomão 
Tonga 
Trindade e Tobago 
Vanuatu 

0,78 
0,72 
0,73 
0,73 
0,76 
0,60 
0,70 
0,59 
0,52 
0,68 
0,70 
0,73 
0,66 
0,56 
0,73 
0,67 
0,70 
0,77 
0,80 

             Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

 

1.1 – DEPENDÊNCIA AGRÍCOLA  
 

A leitura do coeficiente de dependência agrícola mostra que os PEID são muito 

dependentes da importação dos produtos agrícolas, com um coeficiente de 

dependência superior a 150% do seu PIB agrícola, apenas suplantado pelos 

países desenvolvidos (ver Fig. 6.4). 
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Fig. 6.4 – Coeficiente de Dependência Agrícola 

 
             Fonte: www.fao.org e elaborado pelo autor 

 

A elevada dependência dos produtos agrícolas importados que estes Estados 

insulares revelam resulta da circunstância destes espaços apresentarem um 

reduzido leque de solos e de zonas micro-climáticas, bem como de áreas para 

cultivo em termos absolutos. Consequência da sua reduzida dimensão 

territorial. Esta situação limita as oportunidades agrícolas presentes nestes 

territórios, quer em termos de quantidade produzida, quer quanto a diversidade 

de produtos cultivados, tornando-os, por isso, naturalmente dependentes das 

importações (ROYLE, 2001). 

 

Não obstante, os PEID da região das Caraíbas serem historicamente 

conhecidos pelas suas culturas de plantação, são estes Estados os que 

apresentam maior dependência agrícola (ver Fig. 6.5). Tal resulta da reduzida 

diversidade da sua produção agrícola, mas também do facto desta estar 

orientada essencialmente para as culturas de exportação (SELWIN, 1978 e 

CONNELL, 1988). Com níveis de dependência alimentar menos elevados, 

seguem-se-lhes as ilhas das regiões do Atlântico, Golfo Pérsico e Índico, todos 

com níveis de dependência muito semelhantes. Doutro modo são os PEID da 

região Pacífico é que surgem como a menos dependentes da importação de 

alimentos.  



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento  

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

186 
 

Fig. 6.5 – Coeficiente de Dependência Agrícola por Regiões PEID 

 
              Fonte: www.fao.org e elaborado pelo autor 
 

A menor dependência agrícola dos arquipélagos da região Pacífico explica-se 

pelo grande peso que a actividade agrária apresenta na área, mas também 

devido a algum potencial agrícola que esses territórios possuem. O contrário 

do que ocorre com Cabo Verde no Atlântico, Barém no Golfo Pérsico e com as 

Maldivas e Seicheles no Índico. Nos 2 primeiros países o seu menor potencial 

agrícola justifica-se com as secas que prevalecem nestes espaços, enquanto 

que no caso das Maldivas e Seicheles explica-se com a circunstância do seu 

território ser composto maioritariamente por recifes de corais. 

 

A observação conjunta desses dados deixa transparecer a existência de três 

grandes categorias de países (ver Fig. 6.6 e Quadro 6.3): Estados 

extremamente dependentes da importação dos produtos agrícolas; Estados 

muito dependentes da importação dos produtos agrícolas; e Estados 

dependentes da importação dos produtos agrícolas. 
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Fig. 6.6  Coeficiente de Dependência Agrícola por Países 

 
       Fonte: www.fao.org e elaborado pelo autor 

 

Quadro 6.3 – Nível de Dependência dos Produtos Agrícolas 

 
Dependentes 

 

 
Muito  

Dependentes 
 

 
Extremamente 
Dependentes 

 

Países CDA 
(%) Países CDA 

(%) Países CDA 
(%) 

Antígua e Barbuda 77,10 Bahamas 158,10 S. C. e Nevis 487,32 
Dominica 67,91 Barbados 89,00 T. e Tobago 505,04 
Fiji 59,55 Santa Lúcia 103,50 Seychelles 306,60 
Tonga 58,76 S. V. e Granadinas 93,12 
Vanuatu 31,50 Samoa 112,80
Comores 36,17 Maurícias 144,11

Cabo Verde 165,85
São Tomé e Príncipe 181,95
Barém 164,79

            Fonte: www.fao.org e elaborado pelo autor 
 
 

Os Estados extremamente dependentes da importação de produtos agrícolas, 

com um índice de dependência que ultrapassa os 300%, possuem um rácio 

habitantes/solo muito reduzido, com uma produção agrícola incapaz de 

satisfazer as necessidades alimentares da sua população (São Cristóvão e 

Nevis, Trindade e Tobago e Seychelles). 
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Por sua vez, os Estados muito dependentes da importação dos produtos 

agrícolas, com um coeficiente de dependência compreendido entre os 87 e os 

296%, comporta os arquipélagos cuja produção agrícola está orientada 

essencialmente para a exportação (Bahamas, Barbados, Santa Lúcia, São 

Vicente e Granadinas, Samoa, Maurícias e São Tomé e Príncipe), ou cujo 

ecossistema sofre grandes restrições à produção agrícola (Cabo Verde e 

Barém); 
 

Enquanto que os Estados dependentes da importação dos produtos agrícolas, 

com coeficientes de dependência inferiores a 78%, engloba os territórios que 

mostram uma elevada propensão para a prática agrícola, e que se apresentam 

relativamente fechados ao comércio externo. Alguns, ainda inclusive no limiar 

das trocas directas (Antiqua e Barbuda, Dominica, Fiji, Tonga, Vanuatu, 

Comores).  

A carência de produtos agrícolas nestes territórios não se faz sentir apenas ao 

nível da insegurança alimentar, mas também ao nível dos recursos 

energéticos, já que a reduzida capacidade de produção agrícola dos PEID 

implica também uma fraca capacidade para gerar fontes energéticas como os 

biocombustíveis ou a biomassa.  

 
 

1.2 – DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA  
 
 
Os PEID evidenciam níveis de dependência energética elevadas (53,95%), 

suplantando inclusive os países desenvolvidos (38,77%), ao contrário do que 

ocorre com o agregado dos países em desenvolvimento que possuem taxas de 

dependência energética negativas (-116,17%), são portanto exportadores (ver 

Fig. 6.7). Esta elevada dependência energética dos PEID justifica-se pela 

inexistência de recursos energéticos fósseis nestes Estados, pelo rápido 

crescimento do seu consumo energético em consequência do aumento da 

população e da melhoria das condições de vida, mas também devido ao lento 

desenvolvimento das energias renováveis nesses territórios (BOUCHARD, 
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2005). Com a excepção do Barém, Brunei e de Trindade e Tobago, territórios 

produtores de crude e de gás natural, todos os restantes países evidenciam 

níveis de dependência energética muito acentuados (ver ver Fig. 6.8). Por 

conseguinte, acontecendo o mesmo com as diversas regiões insulares, já que 

com a ressalva do Mar da China Meridional e do Golfo Pérsico os restantes 

agrupamentos mostram níveis de dependência elevados (ver Fig. 6.9). 

 

De entre os 23 PEID dependentes energeticamente o que apresenta a menor 

taxa de dependência são as Fiji, com um índice de dependência na ordem dos 

73,09% (ver Quadro 6.4), contudo, deste conjunto sobressaem 15 PEID que 

apresentam taxas de dependência energética de 100%. Aqui deve-se chamar 

a atenção para o caso de São Tomé e Príncipe que a médio e longo prazo 

poderá passar a incluir o grupo dos países energeticamente independentes, já 

que se vai proceder à exploração das jazidas de petróleo existentes na sua 

ZEE. 

Fig. 6.7 – Taxa de Dependência Energética 
 

 
Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/append_a.html e elaborado pelo autor 
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Fig. 6.8 – Taxa de Dependência Energética por  Países 
 

 
 

Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/append_a.html e elaborado pelo autor 
 

Fig. 6.9 – Taxa de Dependência Energética por Regiões PEID 

 
Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/append_a.html e elaborado pelo autor 
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Quadro 6.4 – Nível de Dependência Energética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/append_a.html e elaborado pelo autor 
 
 

A grande dependência destes Estados relativamente aos recursos energéticos 

externos espelha-se no grande peso que este sector possui nas suas 

importações, mas também no facto destes países estarem completamente 

dependentes da evolução dos mercados externos de energia, estando sujeitos, 

por isso, no limite que o seu abastecimento energético seja interrompido em 

caso de crise (BOUCHARD, 2005).   

 

No entanto, os PEID possuem um elevado potencial para exploração das 

energias renováveis, pelo que autores como BOUCHARD (2005) defendem 

 

Dependentes Independentes 

País  TDE 
 (%) País  TDE (%) 

Antígua e Barbuda 
Baamas 
Barbados 
Dominica 
Granada 
São Cristóvão e Nevis 
Santa Lúcia 
São Vicente e Granadinas 
Ilhas Cook 
Fiji 
Kiribati 
Nauru 
Niue 
Samoa 
Ilhas Salomão 
Vanuatu 
Tonga 
Comores 
Maurícias 
Seychelles 
Maldivas 
Cabo Verde 
São Tomé e Príncipe 

 

100,00 
100,00 
83,93 
82,08 

100,00 
100,00 
100,00 
89,48 

100,00 
73,09 

100,00 
100,00 
100,00 
84,84 

100,00 
100,00 
100,00 
98,64 
97,76 

100,00 
100,00 
100,00 
93,12 

Trindade e Tobago
Brunei 
Barém 
 
 
 
 

-126,77 
-667,21 

-6,20 
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que a actual situação energética das regiões insulares é transitória, já que 

estes territórios estão a passar por um processo de transição energética, de 

um modelo energético antigo (pré-hidrocarbonetos) para um modelo energético 

futuro (pós-hidrocarbonetos), que poderá levar à autonomia ou quase 

autonomia energética destes espaços. O que seria um grande contributo para 

reduzir a dependência financeira destes Estados.  
 

2 – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA  
  

Um outro sintoma da elevada dependência económica dos PEID é o grande 

peso das transferências correntes oriundas do exterior na sua economia. 

Quando se analisa o seu significado no PIB dos Estados insulares, por 

intermédio do coeficiente de dependência das transferências correntes, 

confirma-se que elas têm uma importância significativamente superior nestes 

espaços comparativamente com outros territórios (ver Fig. 6.10). À escala 

mundial as transferências correntes externas representam 1,5% do PIB dos 

países, sendo irrisório nos países industrializados (0,007%) e insignificante nos 

países em desenvolvimento (0,02%). Porém nos PEID as transferências 

correntes representam 4,5% do PIB. 

 

Segundo POIRINE (1993b) esta realidade mais do que configurar uma 

situação de dependência reflecte uma vantagem comparativa dos PEID na 

exportação de serviços públicos não mercantes, mormente serviços 

geoestratégicos. A grande dimensão das suas ZEE, o facto de funcionarem 

como porta-aviões e pontos de escalas naturais no oceano, tornam os PEID 

espaços privilegiados para “explorar” o globo. Por outro lado, a sua reduzida 

dimensão demográfica torna menos onerosa para as economias 

metropolitanas a sua “colaboração” política, cultural e estratégica, quando 

comparados com outros Estados de maior dimensão. 

 

Além do mais, segundo o mesmo autor, os territórios insulares estariam 

especializados ainda na exportação dos “serviços dos trabalhadores 

emigrantes”, da qual resulta a recepção de remessas.  
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Fig. 6.10 – Coeficiente de Dependência das  
Transferências Correntes 

 
           Fonte: IMF (2007) e UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Deste modo é nos PEID das regiões Atlântico, Pacífico e Índico que o 

coeficiente de dependência das transferências correntes mostra os valores 

mais elevados (ver Fig. 6.11), sendo, contudo, menos significativo nos Estados 

insulares da região das Caraíbas. Nas ilhas da região Atlântico ele aproxima-se 

dos 30% do PIB, contra os 19,6% nos territórios ilhéus do Pacífico e os 11,4% 

nos arquipélagos do Índico. Este comportamento justifica-se pela reduzida 

dimensão e diversificação dessas economias, ao contrário dos países do 

Caribe que apresentam estruturas económicas de maior dimensão, 

consequentemente o peso proporcional das transferências correntes serão 

menores. Elementos que podem ser confirmados com a observação do 

coeficiente de dependência das transferências ao nível dos Estados 

individualmente (ver Fig. 6.12).  

 

Da análise destes dados destaca-se a existência de três grandes categorias de 

países: países extremamente dependentes das transferências correntes; 

países muito dependentes das transferências correntes; e países dependentes 

das transferências correntes.   
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Entre os países extremamente dependentes das transferências correntes, com 

coeficientes de dependência superiores a 26% do PIB, sobressaem Maldivas, 

Samoa, Cabo Verde e Tonga. Com a excepção das Maldivas, todos eles são 

Estados com alguma dimensão demográfica, mas cuja estrutura produtiva 

ainda é muito débil, assente essencialmente no sector agrícola. Veja-se o caso 

extremo de Tonga cujas transferências representam mais de 40% do seu PIB 

(ver Quadro 6.5). 

Fig. 6.11 Coeficiente de Dependência das Transferências Correntes por 
Grandes Regiões PEID 

 
          Fonte: IMF (2007) e UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

No extremo oposto surgem os arquipélagos que apresentam uma menor 

dependência das transferências correntes, comportando maioritariamente os 

Estados das Caraíbas, assim como as Maurícias e as Seicheles. Aqui, 

prevalecem, grosso modo, os países com alguma dimensão demográfica e 

com economias relativamente sofisticadas e diversificadas. Saliente-se neste 

particular o caso de Trindade e Tobago (0,69%) e das Baamas (1,75%) com 

coeficientes de dependência pouco significativos, todavia superiores à média 

dos países em desenvolvimento (ver Quadro 6.5).  
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Fig. 6.12 Coeficiente de Dependência das Transferências 
Correntes por Países 

 
  Fonte: IMF (2007) e UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Quadro 6.5 – Nível de Dependência das Transferências Correntes 

Dependentes 
 

Muito dependentes 
 

Extremamente  
dependentes 

País 
 

CDTC 
(%) 

País 
 

CDTC 
(%) 

País 
 

CDTC 
(%) 

Antígua e Barbuda 3,04 Dominica 9,89 Samoa 28,08 
Baamas 1,75 Granada 18,50 Tonga 40,65 
Barbados 5,41 São Cristóvão e Nevis 7,28 Maldivas 26,75 
Santa Lúcia 3,53 S. V. e Granadinas 6,31 Cabo Verde 29,87 
Trindade e Tobago 0,69 Fiji 7,71 
Maurícias 2,58 Ilhas Salomão 13,71
Seychelles 5,15 Vanuatu 7,90 

      Fonte: IMF (2007) e UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Um terceiro grupo intermédio, considerado muito dependente das 

transferências correntes, pode ser ainda indicado, que comporta 

essencialmente Estados das regiões das Caraíbas e do Pacífico. Estes 

caracterizam-se por uma estrutura económica que começa a diversificar e 

fortalecer-se, porém que apresenta ainda resquícios de uma economia de base 

agrícola. O seu nível de dependência não atinge a magnitude daquele que 
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ocorre com o primeiro grupo de países descrito, no entanto é ligeiramente 

superior ao do segundo grupo de Estados (ver Quadro 6.5). 

 

As rendas monetárias que estes Estados recebem têm duas componentes 

maiores: i) a ajuda pública internacional, nas modalidades de ajuda pública ao 

desenvolvimento, cooperação, ajuda orçamental; ii) e envios de remessas dos 

trabalhadores emigrantes. Ambas vão servir para alimentar a procura interna, 

mormente o financiamento das importações. No caso de Tonga e Cabo Verde, 

por exemplo, as transferências correntes externas representam 82,8 e 47,9% 

das importações, respectivamente (UNCTAD, 2007). 

 

2.1 DEPENDÊNCIA DA AJUDA PÚBLICA AO DESENVOLVIMENTO 
 

A observação dos dados referentes ao coeficiente de dependência da ajuda 

pública ao desenvolvimento mostra que o peso dos donativos no PIB dos PEID 

é mais do dobro daquele que ocorre nos restantes países em desenvolvimento, 

2,13% e 1,04% respectivamente (ver Fig. 6.13). 

 

Tal circunstância resulta do facto de existir uma inclinação favorável aos 

pequenos Estados por parte dos doadores que tendem a privilegiar os PEID na 

definição das políticas de distribuição das ajudas. Isto porque eles levam em 

consideração as deseconomias de escala e os limites à diversificação das 

economias domésticas que os pequenos Estados padecem (DE VRIES, 1975 

citado por CONNELL, 1988).  

 

A estes motivos acrescenta-se ainda outros argumentos, designadamente a 

circunstância dos PEID terem maior interesse em desenvolver relações 

efectivas com os doadores, celebrando alianças políticas em troca de ajudas; a 

maior visibilidade das ajudas efectuadas aos pequenos países quando 

comparadas com as realizadas aos grandes Estados; como também a crença 

por parte das agências/instituições doadoras de que podem avaliar mais 

eficientemente os impactos das ajudas nos pequenos países (CONNELL, 

1988). 
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Fig. 6.13 – Coeficiente de Dependência da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento 

 
               Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

 

A propósito, BERTRAM e POIRINE (2007) defendem que o grande peso das 

ajudas públicas ao desenvolvimento na economia dos PEID resulta do facto 

dos pequenos Estados insulares receberem em média 9 vezes mais ajudas per 

capita do que os restantes países em desenvolvimento. Isto porque segundo 

eles os insulares atraem mais atenção diplomática per capita e possuem mais 

votos por pessoa nas Nações Unidas. 

 

Deste modo, constata-se que são nos PEID das regiões Pacífico, Atlântico e 

Índico que o coeficiente de dependência da ajuda pública ao desenvolvimento 

assume valores mais significativos (ver Fig. 6.14). Enquanto que nos 

arquipélagos da região das Caraíbas ele se mostra pouco relevante. A 

apreciação deste indicador ao nível dos Estados permite identificar a 

existências de alguns padrões de comportamento (ver Fig. 6.15). Assim, 

destacam-se um conjunto de países muito dependentes dos donativos como 

Niue, Ilhas Marshall e Estados Federados da Micronésia, todos Estados 

associados a países desenvolvidos (ver Quadro 6.6), bem como Timor-Leste, 

Nação em construção que tem merecido a solidariedade da comunidade 
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internacional, e ainda São Tomé e Príncipe que a breve trecho passará a ser 

produtor de petróleo, o que naturalmente desperta muitas amizades. 

Fig. 6.14 – Coeficiente de Dependência da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento por Regiões PEID 

 
              Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 6.15– Coeficiente de Dependência da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento por Países 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
    
   Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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No lado oposto tem-se os países pouco dependentes das ajudas, que 

englobam essencialmente os territórios das Caraíbas, mais as Maurícias, 

Seicheles e Fiji, economias mais diversificadas e evoluídas que as anteriores.  

 

Além desses, num patamar intermédio tem-se um conjunto de Estados, 

dependentes das ajudas, predominantemente da região Pacífico, que 

correspondem aos PEID com menor nível de desenvolvimento, que 

compensam o menor peso da ajuda pública ao desenvolvimento nas suas 

economias com as remessas dos emigrantes (ver Quadro 6.6). 
 

Quadro 6.6 – Nível de Dependência das Ajudas Públicas ao 
Desenvolvimento 

 
Pouco 

Dependentes 
 

Dependentes Muito 
Dependentes 

País CDA 
(%) País CDA 

(%) País CDA 
(%) 

Antígua e Barbuda 0,76 Dominica 6,43 Ilhas Marshall 50,90 
Baamas 0,17 Granada 11,87 E.F. da Micronésia 44,60 
Santa Lúcia 1,42 Ilhas Cook 4,04 Niue 211,00 
S. Crist. e Nevis 0,60 Nauru 16,91 Ilhas Salomão 62,41 
S. V. e Granadinas 1,80 Palau 17,40 Timor Leste 52,49 
Fiji 2,47 Samoa 10,94 São Tomé e Príncipe 43,70 
Maurícias 0,25 Tonga 15,05 Kiribati 39,03 
Seychelles 2,52 Vanuatu 12,25 Tuvalu 34,62 
    Comores 6,63   
    Maldivas 14,26   
    Cabo Verde 16,11     

           Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 
 

2.2 – REMESSAS DOS EMIGRANTES 
 
As remessas dos emigrantes apresentam um peso significativo nalguns dos 

PEID, funcionando muitas vezes como uma estratégia de desenvolvimento. Em 

muitos casos ela torna-se na principal fonte de acesso às divisas, por parte 

destes territórios, superando inclusive as exportações e as ajudas. Não sendo 

raro estas assumirem um papel dominante, em que grande parte das famílias 

dependem destes fundos para viverem (CONNELL, 1988, BERTRAM e 
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POIRINE, 2007). Ao ponto de CONNELL (2007) afirmar que elas são 

essenciais para manter muitas ilhas a flutuarem.  

 

A leitura dos dados mostram que os PEID possuem uma maior dependência 

dos donativos dos emigrantes quando comparados com a média mundial, ou 

mesmo com os restantes territórios em desenvolvimento. Com coeficientes de 

dependência das remessas de emigrantes de 2,49, 0,34 e 1,42%, 

respectivamente (ver Fig. 6.16). Está-se em crer que estes dados estão 

subavaliados já que muitas vezes parte dessas remessas seguem circuitos não 

formais, não contabilizados pela estatística, sem contar também com as 

remessas sobre a forma de géneros enviados pelos emigrantes aos seus 

familiares que em várias ocasiões acabam por ter um papel muito significativo 

nestas economias. 

Fig. 6.16 – Coeficiente de Dependência das Remessas dos Emigrantes 

 
            Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor 
 

A elevada dependência dos Estados insulares relativamente às remessas dos 

emigrantes decorre da sua especialização internacional na exportação de 

trabalho para os países industrializados (POIRINE, 1993b e CONNELL, 1988). 
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Daí que estes autores não falem em dependência mais sim em 

interdependência ou coodependência. 

 

A observação dos fluxos de remessas por países, ainda que não existam 

dados para grande parte dos Estados em apreço, demonstra situações muito 

variadas (ver Fig. 6.17). Deste modo destacam-se Tonga e Cabo Verde como 

os arquipélagos que mais dependem das remessas, com coeficientes de 

dependência de 28,9 e 13,2% do PIB, respectivamente. No extremo oposto 

surge Trindade e Tobago com as remessas a representarem apenas 0,62% do 

seu PIB, confirmando a ideia de que na região Caraíbas após o 

desenvolvimento do sector turístico as remessas passaram a ter um menor 

peso na sua economia (CONNELL, 1988).  

 

Fig. 6.17 – Coeficiente de Dependência das Remessas dos 
Emigrantes por Países 

 
           Fonte: IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 
As remessas enviadas as estes países são aplicadas essencialmente na 

manutenção das famílias dos emigrantes, educação dos jovens, aquisição de 

habitação própria, compra de terrenos agrícolas, bem como no sector dos 

serviços, mormente no comércio e nos transportes. Todavia, os seus efeitos 

multiplicadores sobre as economias nacionais e locais tendem a ser diminutos, 

na medida em que estes territórios apresentam uma reduzida capacidade para 
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absorver capitais, já que as oportunidades para realizar investimentos 

produtivos são reduzidas (BERTRAM e WATTERS, 1985). Daí que a maioria 

desse capital seja aplicado na aquisição de bens de consumo, geralmente 

importados. O que contribui para reforçar ainda mais a dependência externa 

destes Estados (CONNELL, 1988). 

 

A emigração e as remessas assumem um papel central na vida de muitos 

destes Estados. Não só porque são a principal ou uma das principais fontes de 

rendimentos desses países, mas também porque toda a dinâmica social acaba 

por estar atrelada à emigração. A saída dos campos por parte dos familiares 

dos emigrantes para se fixarem nas áreas urbanas usufruindo das remessas 

recebidas, com a consequente perda de produtividade agrícola; o abandono 

escolar por parte dos jovens, na medida em que a emigração é vista como o 

projecto de vida por excelência; o menor engajamento em produzir e em 

trabalhar localmente são alguns dos seus efeitos nefastos. Nessa linha 

BERTRAM e POIRINE (2007) e CONNEL (2007) advogam que as remessas e 

a emigração, em alguns destes países, tornam-se numa estratégia colectiva 

para a sobrevivência socioeconómica das comunidades. 

 

Não obstante, esta estratégia pode estar a perigar na medida em que se 

assiste a uma cada vez maior reunificação familiar e integração dos emigrantes 

nas comunidades de acolhimento. O que naturalmente fará diminuir o envio de 

remessas para o país de origem. Por outro lado, constata-se que os laços entre 

a segunda geração de emigrantes, nascidos no país de acolhimento dos 

progenitores, e o país de origem dos pais são cada vez mais ténues devido à 

perda gradual dos laços linguísticos e culturais (CONNELL, 2007). Tal 

circunstância retira aos PEID uma das suas principais fontes de divisas, 

podendo em muitos casos por em causa as suas políticas monetárias.   

 

2.3 – DEPENDÊNCIA MONETÁRIA 
 
A acentuada dependência económica dos pequenos Estados insulares acaba 

por influir também na política monetária adoptada por eles. O estudo do 
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Quadro 6.7 revela que a grande maioria dos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento optam por um sistema de câmbios fixos, geralmente atrelado 

a uma moeda ou a um cabaz de moedas, já que este sistema tende a diminuir 

a incerteza nas negociações de contratos, na concessão de créditos e na 

realização de investimentos no longo prazo. Essas operações tornam-se 

menos arriscadas porque existe maior estabilidade nas taxas de câmbio 

(STANLAKE, 1993), designadamente para os emigrantes, importadores, 

exportadores, investidores externos, etc.  

Quadro 6.7 – Sistemas de Câmbio Vigente nos PEID 

   Fonte: http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2004/eng/0604.htm  e elaborado pelo autor 

 
A estas vantagens pode-se acrescentar ainda o facto do câmbio fixo: isolar as 

pequenas economias insulares dos choques nominais; promover uma maior 

disciplina no combate à inflação e uma maior estabilidade e preditibilidade dos 

preços das importações e exportações; eliminar o risco cambial e proporcionar 

maior certeza nos planos de investimento; facilitar a atracção do investimento 

directo estrangeiro, já que proporciona maior credibilidade à política monetária; 

e enfim porque facilita a integração dos PEID no comércio internacional 

(VELLA, 2005).   

 

 

Câmbio fixo 
Câmbio flexível Sem moeda  

própria Uma só moeda 
como referência

Cabaz de moedas 
como referência 

Antígua e 
Barbuda 
Baamas 
Barbados 
Dominica 
Granada 
Santa Lúcia 
São Cristóvão e 
Nevis 
São Vicente e 
Granadinas 
Comores 
Maldivas  
Seychelles 
Cabo Verde 
Brunei 
Barém 

Fiji 
Ilhas Salomão 
Samoa 
Tonga 
Vanuatu 

Trindade e Tobago 
Maurícias 
São Tomé e 
Príncipe 
 

Ilhas Cook 
Kiribati 
Ilhas Marshall 
Estados Federados 
da Micronésia 
Nauru 
Niue 
Palau 
Tuvalu 
Timor-Leste 
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Todavia, esta opção pelo sistema de câmbio fixo, atrelada a outra(s) moeda(s), 

reflecte a reduzida capacidade destes Estados para assegurarem políticas 

monetárias credíveis. Veja-se que um número significativo desses territórios 

não possui sequer moeda própria, fazendo uso de moedas estrangeiras 

(HELLEINER, 1982). Apenas 3 dos países em apreço seguem o sistema de 

câmbios flexíveis, estando São Tomé e Príncipe em vias de deixar de fazê-lo já 

que está prestes a firmar um acordo com Portugal que atribui uma paridade 

fixa à Dobra relativamente ao Euro. Os restantes 2 Estados, Trindade e 

Tobago e Maurícias, dentro do universo em estudo são dois dos territórios com 

maior robustez económica, estando por isso em melhores condições para ter 

uma política cambial própria. Mesmo assim não seguem um sistema cambial 

do tipo variável “puro”, já que os respectivos Bancos centrais interferem no 

mercado cambial sempre que a sua moeda nacional ultrapassa certas 

margens.  

 

A opção pelo sistema de câmbio flexível por parte destes Estados resulta, 

segundo VELLA (2005), do facto destas três economias estarem 

especializadas na produção de bens cuja procura é pouco elástica. A taxa de 

câmbio flexível seria usada como um instrumento para fomentar a procura 

desses produtos, recorrendo-se à desvalorização da moeda. Argumento que 

seria aceitável no caso de São Tomé e Príncipe e das Maurícias, mas que não 

se ajusta a Trindade e Tobago, cujo principal produto de exportação é o crude, 

matéria-prima que apresenta elevada elasticidade na procura. 

 

Perante a sua incapacidade de manter políticas monetárias credíveis os PEID 

submetem-se aos ditames das políticas monetárias traçadas pelas grandes 

potências, ficando prisioneiros de agendas financeiras e políticas que pouco 

lhes favorecem.  

 

3  DA DEPENDÊNCIA ECONÓMICA À DEPENDÊNCIA POLÍTICA 
 
A dependência comercial, financeira e monetária que os PEID patenteiam faz 

com que as suas economias sejam pouco integradas. Não só porque grande 

parte das decisões económicas que afectam estes Estados é tomada por 
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doadores e investidores externos sem atender às circunstâncias locais, como 

também pela circunstância do seu padrão de consumo ser influenciado 

sobretudo pela sua capacidade de importar, enquanto que o seu rendimento 

resulta em grande parte das exportações (SELWIN, 1978).  

 

Por conseguinte a capacidade das instituições insulares para intervirem sobre a 

sua economia é reduzida. Levando autores como BREWSTER (1972), citado 

por SELWIN (1978), a interrogarem-se se nestes casos é possível analisar 

estes Estados como territórios que possuem uma economia. 

 

Aliás, a dependência destes países tende a agravar-se à medida que aumenta 

o seu nível de desenvolvimento económico, isto porque à medida que aumenta 

a prosperidade desses territórios impõe-se maiores investimentos em infra-

estruturas e equipamentos para continuar a satisfazer a procura. Porém estes 

países, ainda que prósperos, não geram meios financeiros suficientes para 

suportar estes investimentos, obrigando os governos a recorrerem a fundos 

externos para os realizar. Assim, associado ao desenvolvimento assiste-se a 

uma diminuição do peso das transferências correntes externas no conjunto da 

economia e, inversamente um aumento da importância dos fundos externos, 

com um peso no PIB superior ao que detinham inicialmente os donativos 

(FISCHER e ENCONTRE, 1998).  

 

AMARAL (1987) e SELWIN (1978) chamam a atenção ao facto da dependência 

externa desses territórios não ser uma mera questão de relação entre um país 

insular e o resto do mundo. Para eles a economia interna e a estrutura política 

desses países reflectem também esta dependência. É nessa linha de raciocínio 

que ROYLE (2001) afirma que as ilhas dependentes das ajudas externas 

descobrem rapidamente que associada às doações está a dominação externa. 

As ajudas não são realizadas visando fins altruístas. Pelo contrário, são 

efectivadas com o objectivo dos PEID apoiarem a posição dos doadores nos 

organismos internacionais e adquirirem os seus bens e serviços.  

 

A acentuada dependência económica destes territórios, frequentemente, 

impede as sociedades insulares de implementarem medidas e políticas que 
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seriam necessárias para a realização das aspirações da sua população 

(JAGUARIBE, 1979). De sorte que as ambições políticas destes Estados ficam 

reféns dos interesses dos doadores.  

 

CONCLUSÃO 
 

Como ideias principais do Capítulo salienta-se as seguintes: 

 

- A grande dependência dos PEID face ao comércio exterior devido a 

necessidade de suprirem a escassa diversidade interna de bens e serviços que 

produzem, colmatada com recurso à importação, mas também a necessidade 

de terem acesso a mercados externos para exportar os seus produtos; 

 

- A elevada concentração geográfica do comércio externo de alguns Estados 

insulares, tornando-os muito dependentes de um reduzido número de clientes e 

fornecedores. O que revela uma escassa capacidade de controlo sobre o seu 

comércio externo; 

 

- A acentuada dependência por parte dos PEID em sectores estratégicos, como 

são os casos dos sectores agrícola e da energia;  

 

- Uma grande dependência face aos recursos financeiros oriundos do exterior, 

mormente de rendas administrativas e privadas, não obstante alguns autores 

verem nesta situação a existência de uma vantagem comparativa na 

exportação de serviços públicos não mercantes e de mão-de-obra para 

trabalhar nos países desenvolvidos; 

 

- A grande importância das ajudas públicas ao desenvolvimento e das 

remessas dos emigrantes no PIB dos PEID, com um peso muito superior ao 

que ocorre nos restantes espaços em desenvolvimento;  

. 

- A incapacidade dos PEID em levarem a cabo uma política monetária própria, 

visível na opção pelo sistema de cambio fixo pela grande maioria dos países, 
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atrelado a uma moeda forte ou a um conjunto de moedas, mas também pela 

constatação de que um número significativo de Estados Insulares não possuem 

moeda própria; 

 

- A transformação da dependência económica em dependência política, 

tornando os PEID reféns de interesses outros que não os seus, 

impossibilitando que as autoridade locais muitas vezes intervenham no 

interesse do bem comum.  



 



 
______________________________________________________________________ 

209 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                               CAPÍTULO VII -        

                               VULNERABILIDADE AMBIENTAL  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
Os ecossistemas insulares destacam-se pelos seus reduzidos níveis de 

resiliência aos factores externos, mormente à acção antrópica e aos riscos 

naturais. De sorte que estes biomas são muito instáveis, estando, por isso, 

sujeitos a alterações constantes. Todavia poucos estudos têm sido dedicados 

a esta problemática, apesar das suas evidentes implicações sociais e 

económicas. 

 

O presente Capítulo pretende conhecer as diversas dimensões desta 

vulnerabilidade ambiental, a sua intensidade e as implicações económicas que 

daí resultam para os PEID. Sendo assim, o Capítulo foi estruturado em 2 

pontos: no ponto 1, expõem-se uma definição de vulnerabilidade ambiental, 

apresentando as suas diferentes dimensões e avaliando o comportamento dos 

territórios insulares em cada uma delas, enquanto que no ponto 2, propõem-se 

um índice de vulnerabilidade ambiental para mesurar e qualificar a fragilidade 

ambiental destes espaços. 

 

A consecução desses objectivos obrigou a que se consulta-se um conjunto de 

fontes estatísticas e documentais, com realce para as publicações Red List. 
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Wildlife in a Changing World e Thirty Years of Natural Disasters 1974 -2003: 

The Numbers. 

 

A publicação Red List. Wildlife in a Changing World, editado por VIÉ, HILTON-

TAYLOR e STUART (2009), propriedade da International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resourses (IUCN), fornece dados relativos 

a espécies animais e vegetais extintas ou em perigo de desaparecimento.  

 

Enquanto que o documento publicado pelo Centre for Research of The 

Epidemiology of Disasters da Universidade Católica de Louvain, Thirty Years of 

Natural Disasters 1974 -2003: The Numbers, sob as responsabilidade de 

GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS (2004), faculta dados sobre os vários 

desastres naturais ocorridos nos diferentes países, bem como as suas 

consequências humanas e económicas. O facto desta publicação cobrir um 

período de 30 anos permite a que se possa fazer análises com um elevado 

nível de generalização.  

 

A diversidade de fontes de informação utilizadas neste Capítulo, bem como de 

técnicas aplicadas no tratamento dos dados, a ser abordado mais adiante, 

deixa antever a complexidade conceptual e metodológica que a questão 

levanta. 

 

 1 PARA UM CONCEITO DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL  
 

Um dos primeiros estudos a quantificar a vulnerabilidade ambiental dos PEID 

foi o desenvolvido por BRIGUGLIO (1995), onde ele apresenta como indicador 

de fragilidade ambiental dos países o montante de danos económicos 

provocados pelos desastres naturais, em percentagem do PIB. No mesmo 

constatou-se que os efeitos dos desastres naturais na economia dos países 

arquipelágicos atingiam o valor de 66,2% do PIB, contra os 30,35% dos países 

em desenvolvimento e 5,10% dos países desenvolvidos. Apesar do seu 

pioneirismo, este não deixa de evidenciar uma visão restrita do que é 

vulnerabilidade ambiental, igualando-a apenas aos danos económicos 
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provocados pelos desastres ambientais, não considerando outras dimensões 

do fenómeno. Concepção esta que foi seguida também por outros 

investigadores, como ATKINS, MAZZI e EASTER (2000), já que estes 

tomaram como indicador de fragilidade ambiental a percentagem de pessoas 

afectadas por desastres naturais no período compreendido entre 1970 e 1996. 

 

Em seguida, adoptando uma abordagem mais abrangente, surge o trabalho 

publicado por KALY, PRAT e MITCHELL (2004) – The Environmental 

Vulnerability Index (EVI), no âmbito do South Pacific Applied Geoscience 

Commission (SOPAC). Estes investigadores propõem um índice de 

vulnerabilidade ambiental para medir a fragilidade dos ecossistemas dos PEID 

aos riscos naturais, bem como aos riscos antrópicos, cobrindo três dimensões 

da fragilidade ambiental: o nível de risco (pressão sobre o ambiente); a 

resiliência dos ecossistemas face às pressões; e o nível de degradação dos 

biomas. No entanto, o índice mostrou-se pouco operacional, já que comporta 

um total de 47 indicadores, grande parte deles inexistentes para os PEID, 

tornando o seu cálculo inviável. 

  

A definição de um conceito para vulnerabilidade ambiental não tem sido fácil, 

muito menos a sua operacionalização, tal é a complexidade da questão. Um 

primeiro aspecto a considerar numa possível definição deve ser o facto de esta 

dever ser antropocêntrica. Ou seja, o que se pretende não é analisar a 

fragilidade dos biótopos e das biocenoses insulares por si mesmos, mas sim 

estudar a sensibilidade dos ecossistemas insulares face às actividades 

humanas e aos desastres naturais.  

 

Assim sendo, pode-se definir por vulnerabilidade ambiental a susceptibilidade 

de degradação e destruição dos ecossistemas perante a presença de 

actividades humanas e dos riscos naturais. Ou por outras palavras, a 

incapacidade do meio ambiente para absorver alterações resultantes das 

actividades humanas e dos riscos naturais, elementos externos aos 

ecossistemas. 
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Nesse sentido BROOKFIELD (1980) afirma que as pequenas ilhas estão 

particularmente sujeitas aos efeitos das forças externas, designadamente às 

interferências humanas e aos desastres naturais, cujos efeitos na estabilidade 

desses biomas excedem em muito o experimentado nos ambientes 

continentais.   

 

Tal comportamento dos biomas insulares resulta da sua reduzida capacidade 

de recepção dos impactes gerados pelas actividades humanas e pelos 

desastres naturais (McLEAN, 1980, CONNELL, 1988 e ROYLE, 2001).  

 

Não abundam dados que permitam uma avaliação directa dos referidos 

impactes. Pelo que, enquanto indicador para medir os efeitos da acção 

antrópica sobre os ecossistemas vai-se recorrer à seguinte formulação 

algébrica:  

 

PaísdoSuperfície

PaísporAmeaçadasEspécies

PaísdoSuperfície

PaísporExtintasEspécies
IIA +=  

 

em que IIA = índice de impacte antrópico.  

 

O número de animais e plantas extintas e a quantidade de espécies 

ameaçadas por país funcionam como indicador dos efeitos da acção humana 

sobre um dado ecossistema, além do mais revela a sua capacidade de receber 

os afluentes produzidos. Este indicador vai permitir a que se possa ter uma 

imagem do nível de impacte que a acção do Homem apresenta nos diversos 

espaços em análise. 

 

Do mesmo modo, para o estudo da incidência dos desastres naturais sobre os 

Estados vai-se considerar não apenas os seus efeitos económicos, como ainda 

a sua frequência. Sendo que da junção destes 2 indicadores resulta um índice 

de desastres naturais (IDN): 
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PaísdoSuperfície

PaísporEconómicosDanos

PaísdoSuperfície

PaísporDesastresdeNº
IDN +=  

 

No caso do indicador sobre danos provados em decorrência dos desastres 

naturais, o ideal seria que no denominador em vez de ter-se a superfície dos 

países estivesse o respectivo PIB. Porém, este dado não está disponível para 

alguns dos PEID, referindo-se ao mesmo período de análise, sobretudo para 

os de menor dimensão. Pelo que se teve que recorrer a uma variável 

alternativa, existente para a totalidade dos Estados (superfície do país). Neste 

particular, refira-se ainda que o montante dos danos económicos está ajustado 

aos preços de 2003. 

 

Tendo sido calculado os índices procedeu-se à sua normalização estatística, 

determinando o índice de componente (IC) de cada país, de forma a 

uniformizar as diferentes unidades de medida. Assim, o valor mínimo dos 

índices passa a ser 0 e o seu valor máximo 1. Permitindo deste modo, avaliar 

os efeitos dos cataclismos naturais e da acção antrópica sobre estes espaços. 

 

1.1 – IMPACTES DAS ACÇÕES ANTRÓPICAS 

 
 
O número de animais e plantas extintas e a quantidade de espécies 

ameaçadas por país espelha a intensidade dos efeitos das actividades 

desenvolvidas pelo Homem nestes ecossistemas. Nesse sentido, quando se 

analisa o impacte da acção antrópica sobre o meio ambiente constata-se que 

ele é superior nos PEID, quando comparado com os países em 

desenvolvimento, ou mesmo com os países desenvolvidos. Enquanto que o 

índice de impacte antrópico atinge valores pouco superiores a 0 nos países 

desenvolvidos, alcança montantes que rondam os 0,01 nos países em 

desenvolvimento, nos PEID este indicador atinge os 0,06 (ver Fig. 7.1). 
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Fig. 7.1 – Impacte Antrópico 

 
           Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), UNCTAD (2007) e elaborado  
                       pelo autor 
 

O elevado impacte das acções antrópicas nestes territórios explica-se tendo 

em consideração as condições particulares dos ecossistemas insulares. 

Designadamente a pequena dimensão territorial desses espaços que faz com 

que qualquer acção tenha grandes consequências devido ao número reduzido 

de indivíduos que albergam (animais e vegetais), mas também porque aqui a 

propagação dos impactes tende a ser muito mais rápida. Fazendo com que os 

seus efeitos sejam particularmente severos e atinjam proporções muito 

superiores a aqueles que aconteceriam num espaço continental. Por outro 

lado, o pequeno número de indivíduos existente nesses territórios (escassez de 

biodiversidade), faz com que a capacidade genética destes Estados para 

conter e absorver os impactes externos seja reduzida (BROOKFIELD, 1980). 
 

A estas explicações, BROOKFIELD (1980) acrescenta ainda um outro 

argumento, relacionado com a menor capacidade das populações insulares 

(fauna e flora) para se adaptarem e deslocarem-se para outros espaços, a 

consequência do isolamento. Já que, segundo o mesmo, criaturas capazes de 

se moverem para outros ambientes têm maior capacidade de sobrevivência do 

que aqueles que se mantém passivamente onde estão. 
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A propósito, GORMAN (1991) justifica, igualmente, a elevada vulnerabilidade 

ambiental dos ecossistemas insulares considerando sobretudo o seu reduzido 

tamanho e a sua distribuição restrita, daí que sejam particularmente afectados 

pelas actividades humanas e pelos cataclismos naturais. 

 

É nos PEID do Pacífico (0,1195) que estes efeitos da acção humana se fazem 

sentir com maior intensidade, seguindo-se-lhes os Estados do Índico (0,0641) e 

das Caraíbas (0,0142). A região do Mar Meridional da China (0,0037) é a 

menos afectada, apresentado valores muito próximos aos evidenciados pelas 

regiões Golfo Pérsico (0,0053) e do Atlântico (0,0057), (ver Fig. 7.2). 

Fig. 7.2 – Impacte Antrópico por Regiões PEID 

 
           Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), UNCTAD (2007) e elaborado  
                       pelo autor 
             

A justificação para esta desigual incidência espacial da acção antrópica radica 

essencialmente na sobre-exploração do ambiente e na predação imposta pela 

competição exercida por novas espécies colonizadoras aos quais o 

ecossistema insular oferece escassa resistência (DOUMENGE, 1983). Ideia 

corroborada também por BROOKFIELD (1980) quando este afirma que grande 

parte das espécies extintas nos espaços insulares resulta da introdução de 

novas espécies, entre as quais o próprio Homem. 
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A observação do índice de impacte antrópico por países faz realçar as Ilhas 

Cook, Nauru e Tuvalu, todos na região Pacífico, e Seychelles e Maurícias, no 

Índico, como os territórios que mais sofrem os efeitos das acções humanas. À 

excepção desse último Estado, os restantes são espaços de muita reduzida 

dimensão. Maurícias, não obstante apresentar uma extensão superficial 

assinalável para o contexto PEID, possui elevadas densidades populacionais, o 

que tende a aumentar os efeitos da acção antrópica sobre os seus biomas (ver 

Fig. 7.3 e Quadro 7.1). Estes arquipélagos podem ser considerados como 

espaços onde a actividade antrópica tem efeitos ambientais muito elevados, 

seguindo-se-lhes os territórios onde a actividade humana possui efeitos 

elevados, Estados Federados da Micronésia, Palau e Ilhas Marshall (ver 

Quadro 7.1). 

 

No extremo oposto surgem os PEID com índice de impacto antrópico baixo e 

médio, que comporta essencialmente os Estados insulares de maior dimensão, 

sem que haja predomínio de nenhuma região. 

 

Tais dados vêm validar a ideia já defendida por McLEAN (1980) de que os 

impactes da acção antrópica nos sistemas insulares variam grandemente no 

tempo e no espaço, embora sublinhe também que a variação e a instabilidade 

desses biomas tenham aumentado com a chegada do Homem. Ressalvando 

contudo, que tal conclusão deve ser analisado caso a caso.  

 

Do exposto pode-se concluir que os PEID apresentam uma reduzida 

capacidade de carga, donde que muitas vezes porções assinaláveis da sua 

superfície terrestre e marinha sejam legalmente protegidos contra a instalação 

das actividades económicas (LAGUERRE, 2004), mormente classificando 

parcelas significativas desses países como áreas protegidas. Mesmo quando 

se permite a instalação das referidas actividades, as externalidades negativas 

daí resultantes acarretam gastos muito significativos. O que desincentiva a 

fixação das mesmas nestes espaços. 



Capítulo VII- Vulnerabilidade Ambiental  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
217 

 

Este quadro pouco atractivo à fixação das actividades económicas é agravado 

ainda mais pela ocorrência de desastres naturais, de forma recorrente e cíclica, 

nestes territórios.   

Fig. 7.3  Impacte Antrópico por Países 

 
      Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), UNCTAD (2007) e elaborado  
                  pelo autor 
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Quadro 7.1 – Níveis de Impacte Antrópico 

    Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

1.2 – DESASTRES NATURAIS 
  

A incidência das catástrofes naturais nos PEID (0,041) é cerca de 2 vezes 

superior ao que ocorre nos países em desenvolvimento (0,025) e 10 vezes 

maior ao registado nos países desenvolvidos (0,004), (ver Fig. 7.4). 

Fig. 7.4 – Incidência dos Desastres Naturais 

 
           Fonte: GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado    
                        pelo autor 

 

BAIXO  MÉDIO  ELEVADO 
MUITO 
ELEVADO 

PAÍS  IIA PAÍS  IIA PAÍS IIA PAÍS  IIA
Timor Leste 0,0001 S.C. e Neves 0,0168 E. F. Micronésia 0,0488 Seychelles 0,1122 
T. e Tobago 0,0012 Dominica 0,0188 Palau 0,0518 Maurícias 0,1795 
Ilhas Salomão 0,0015 Niue 0,0197 Ilhas Marshall 0,0590 Tuvalu 0,3458 
Baamas 0,0016 Tonga 0,0201   Nauru 0,4563 
Vanuatu 0,0019 Santa Lúcia 0,0219   Ilhas Cook 0,5301 
Fiji 0,0022 Maldivas 0,0229     
Cabo Verde 0,0029 S.V. Granadinas 0,0329     
Samoa 0,0032       
Brunei 0,0037       
Barém 0,0053       
Comores 0,0060       
S. T. e Príncipe 0,0086       
Barbados 0,0102       
A. e Barbuda 0,0108       
Kiribati 0,0134       
Granada 0,0136       
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A maior prevalência dos desastres naturais nos PEID resulta do facto destes 

espaços estarem concentrados na região inter-tropical. Área particularmente 

pródiga na ocorrência de catástrofes naturais de origem meteorológicas e 

geológicas (DAVY, 1983). Entre os desastres de origem climática que aqui 

sucedem destacam-se: os ciclones tropicais acompanhados de ventos fortes; 

as tempestades tropicais seguidas de cheias e deslizamentos; e as secas com 

a consequente escassez de precipitação. Enquanto que entre os cataclismos 

de origem geológica sobressaem as erupções vulcânicas e os sismos, que 

estão na origem de tsunamis, deslizamentos de terra, destruição de culturas 

agrícolas e de áreas urbanas.  
 

Os ciclones tropicais, conhecidos também por furacões ou tufões, são o tipo de 

cataclismo natural que mais afecta estes arquipélagos. Estes fenómenos 

atmosféricos ocorrem habitualmente nos espaços oceânicos em que a 

temperatura do mar ronda os 27ºC, principalmente durante o período de verão, 

entre os 5 e os 25º de latitudes N e S, com a excepção do Atlântico Sul e do 

Sudeste do oceano Pacífico (DAVY, 1983). 

 

Os desastres de origem geológica, sobretudo erupções vulcânicas e sismos 

afectam também sobremaneira estes territórios, na medida em que estes estão 

localizados em zonas geologicamente muito activas, muitas vezes na 

confluência de placas tectónicas ou nas imediações dos pontos quentes 

(DAVY, 1983). 

 

A observação do índice de desastres naturais ao nível das grandes regiões 

insulares vem validar estas explicações, na medida em que os PEID da região 

das Caraíbas (0,0533) e do Pacífico (0,0516) evidenciam valores muito 

semelhantes (ver Fig. 7.5). Tal justifica-se pelo facto de ambas as regiões 

serem muito fustigadas pelos ciclones e pelo vulcanismo. Os PEID do Índico 

(0,0114) e do Atlântico (0,0058) surgem como os espaços menos afectados. 

Não obstante, Cabo Verde e as Maurícias devido à presença das correntes 

frias das Canárias e de Moçambique, respectivamente, serem frequentemente 

assolados pela seca. 
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Fig. 7.5 – Incidência dos Desastres Naturais por Regiões PEID 

 
              Fonte: GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado 
                          pelo autor 
 

A análise do índice de desastres naturais por países evidência Tuvalu, São 

Cristóvão e Nevis, Ilhas Marshall e as Ilhas Cook como os arquipélagos onde a 

incidência dos desastres naturais se fazem sentir mais (ver Fig. 7.6 e Quadro 

7.2).  

 

Numa situação oposta, surgem os países onde a incidência dos desastres 

naturais é baixa. Correspondendo grosso modo aos países de maior dimensão. 

Sendo de realçar igualmente uma situação intermédia composta 

essencialmente pelos PEID das Caraíbas e do Pacífico (ver Quadro 7.2). 
 

A justificação para esta heterogeneidade de situações radica no diferente tipo 

ou combinações de riscos naturais que afectam estes espaços. Resultando 

daqui situações muito variadas. 

 

Os ciclones tendem a ter comportamentos similares em todas as áreas, 

podendo afectar estes territórios durante alguns dias ou demorar algumas 

semanas. Com ventos que podem ultrapassar os 200km/hora e com diâmetros 

que podem atingir os 50km. Os seus efeitos devastadores fazem-se sentir 
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sobretudo ao longo da orla costeira, embora possa atingir áreas localizadas a 

mais de 200 km do litoral. Os seus impactos devastadores afectam 

principalmente as culturas agrícolas, já que o mesmo ocorre durante o período 

em que as plantações estão na sua fase de maturação, e os aldeamentos 

presentes ao longo da costa. Contrariamente aos sismos e erupções 

vulcânicas que afectam sobretudo as áreas residenciais, industriais, infra-

estruturas e equipamentos colectivos (DAVY, 1983). 

Fig. 7.6 – Incidência dos Desastres Naturais por Países 

 
  Fonte: GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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Quadro 7.2 – Níveis de Incidência dos Desastres Naturais 

  Fonte: GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

 

Os tsunamis, por sua vez, podem dar origem à formação de grandes ondas 

que podem levar á destruição de ilhas inteiras. Afectando particularmente os 

espaços com baixa altitude e com zonas costeiras muito planas, e as 

construções aí presentes, estabelecimentos hoteleiros e afins. Veja-se o 

impacte que o tsunami de 2004 teve sobre os PEID do Índico e do Pacífico ao 

nível dos danos económicos e das perdas humanas. 

 

Ao passo que a seca tende a acentuar a escassez de recursos hídricos 

presentes nas ilhas, com impactes desastrosos como a má nutrição, a fome e 

morte não só de espécies animais e vegetais, mas também de Homens. 

Impactes esses que também são extensivos ao sector agrícola, industrial e ao 

sector turístico, já que todos eles estão muito dependentes da água. 

 

A agravar este cenário surge uma nova ameaça para os PEID, o aquecimento 

global. O aumento da temperatura na Terra poderá vir a ter consequências 

muito gravosas para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, na 

medida em que poderá provocar o desaparecimento de algumas ilhas, a 

redução do seu tamanho e um aumento dos desastres naturais que as 

afectam.  

 
INCIDÊNCIA BAIXA INCIDÊNCIA MÉDIA INCIDÊNCIA ELEVADA 

PAÍS IDN PAÍS IDN PAÍS IDN 
Timor Leste 0,000504 E.F. da Micronésia 0,020598 Ilhas Cook 0,060079
Kiribati 0,003086 Dominica 0,023931 Ilhas Marshall 0,064017
T. e Tobago 0,003604 Barbados 0,029175 S.C. e Neves 0,250478
S. T. e Príncipe 0,005336 Tonga 0,030604 Tuvalu 0,333371
Vanuatu 0,005702 Santa Lúcia 0,032258   
Cabo Verde 0,006263 Granada 0,033976   
Baamas 0,008909 A. e Barbuda 0,039796   
Fiji 0,009541 S.V. e Granadinas 0,058016   
Niue 0,009793     
Comores 0,010753     
Seychelles 0,010880     
Samoa 0,014061     
Maldivas 0,016671     
Ilhas Salomão 0,016838     
Maurícias 0,018392     
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A subida da temperatura da superfície terrestre irá provocar um aumento da 

temperatura da água do mar levando à morte de muitos recifes de corais, já 

que estes não conseguem viver com temperaturas superiores a 30ºc. Porém, 

muitos deles funcionam como barreiras protectoras das ilhas (HOEGH-

GULDBERG, 1999 citado por NUNN, 2007), pondo por isso em causa a 

existência de muitos arquipélagos, principalmente no Pacífico e no Índico.  

 

Por outro lado, em consequência do aumento do nível médio da água do mar, 

resultante da fusão das calotes polares, poderá haver uma redução das áreas 

agrícolas, industriais, turísticas e residenciais desses territórios, bem como dos 

recursos hídricos devido à intrusão salina. Podendo-se vir a assistir-se também 

a um aumento da frequência e intensidade dos ciclones tropicais nestes 

países, em resultado do aumento da temperatura da água dos oceanos. 

Passando, inclusive, a afectar espaços que até então não eram atingidos 

(NUNN, 2007). 

 

A vulnerabilidade desses territórios face aos desastres naturais tem vindo a 

crescer em resultado da prática de monoculturas, da construção permanente 

ao longo da costa e da emigração, bem como devido ao aumento da 

população, que perante a escassez de espaço, passou a ocupar áreas 

marginais, como leitos de cheias e encostas com acentuado declive.  

 

Daí que CONNELL (1988) defenda que nas ilhas os desastres naturais 

acabam por ter tal impacte, que os seus efeitos não se limitam ao meio físico, 

mas estendem-se às esferas sociais, políticas e económicas. Isto porque 

afecta a dinâmica social, perpetuando situações de pobreza, a vitalidade da 

economia, induzindo maiores riscos aos investimentos, mas também a gestão 

política, já que os governantes estão permanentemente a ser solicitados para 

prevenir e mitigar os efeitos desses cataclismos, subtraindo recursos às 

famílias, às empresas e ao Estado que poderiam ser aplicados de forma 

diferente.  
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2 PARA UM ÍNDICE DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
Com vista à aferir a susceptibilidade de degradação e de destruição dos 

ecossistemas insulares perante a acção das forças externas impõem-se 

adoptar de um índice sintético que possibilite avaliar e comparar a situação dos 

PEID relativamente a outros territórios, mas também entre si. 

 

Por conseguinte, propõem-se um índice de vulnerabilidade ambiental que 

resulta da média aritmética entre o índice de impacte das actividades 

antrópicas e o índice de desastres naturais. Esse índice funcionaria como um 

indicador global que testemunha o nível de fragilidade de um dado ecossistema 

perante acções externas, mormente as actividades Humanas e os desastres 

naturais. 

 

A leitura do índice de vulnerabilidade ambiental mostra que os PEID padecem 

de um nível de fragilidade ambiental muito acentuado, mais do dobro daquele 

que ocorre em média nos países em desenvolvimento, com 0,05 e 0,02 

respectivamente (ver Fig. 7.7). 

Fig. 7.7 – Vulnerabilidade Ambiental 

 
             Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), GUNA-SAPIR, HARGITT e  
             HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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A explicação para esta acentuada vulnerabilidade deriva do facto dos 

ecossistemas insulares serem muito dependentes de forças externas. 

Elementos esses que se caracterizam pela sua variabilidade (mar, atmosfera, 

sol e o próprio Homem), fazendo com que os biomas insulares estejam em 

mudança contínua (McLEAN, 1980). Não obstante possuírem alguma 

regulação interna, os ecossistemas insulares dependem em larga escala dos 

factores externos. 

  

Contudo, esta inconstância tende a afectar de forma diversa os diferentes 

espaços insulares. Os arquipélagos da região do Pacífico (0,0816) surgem 

como os mais frágeis, seguidos dos PEID do Índico (0,0378) e das Caraíbas 

(0,0338) com valores muito próximos, surgindo os restantes espaços com 

valores inferiores. Atlântico com 0,0058, Golfo Pérsico com 0,0026 e Mar da 

China Meridional com 0,0019. (ver Fig. 7.8). Esta diversidade de 

comportamentos não deixa de ser também o reflexo da existência de uma 

grande diversidade de ecossistemas insulares (McLEAN, 1980).  

Fig. 7.8 – Vulnerabilidade Ambiental por Regiões PEID 

 
           Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), GUNA-SAPIR, HARGITT e  
             HOYOIS (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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A observação deste mesmo indicador ao nível dos países põe em evidência 

Tuvalu, Maurícias, Ilhas Cook e São Cristóvão e Nevis (ver Fig. 7.9), como os 

territórios onde a vulnerabilidade ambiental se faz sentir com maior intensidade.  

Fig. 7.9 – Vulnerabilidade Ambiental por Países 

 
     Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS 
      (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 



Capítulo VII- Vulnerabilidade Ambiental  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
227 

 

Em contraposição com supra referidos territórios que mostram elevada 

vulnerabilidade ambiental têm-se um outro conjunto de Estados que possuem 

uma menor fragilidade ambiental, atendo ao contexto PEID, caso das Baamas, 

Trindade e Tobago, Fiji, Vanuatu, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe, Brunei e Barém (ver Quadro 7.3). Que correspondem a alguns dos 

Estados de maior dimensão e de menor nível de isolamento. Numa situação 

intermédia surgem os restantes Estados insulares, embora evidenciem índices 

mais próximos do grupo que mostra elevada fragilidade do que do conjunto que 

possui índices de vulnerabilidade ambiental mais reduzidos. 

Quadro 7.3 – Níveis de Vulnerabilidade Ambiental 

    Fonte: VIÉ, HILTON-TAYLOR e STUART (2009), GUNA-SAPIR, HARGITT e HOYOIS  
                (2004), UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

A testemunhar este quadro de fragilidade ambiental dos PEID, têm-se também 

o facto de 75% das espécies extintas até ao momento no Mundo terem 

ocorrido em Ilhas (BERRY, 2007).  

 

Uma consequência imediata dessa vulnerabilidade é a desestruturação do seu 

frágil sistema produtivo, designadamente agrícola, industrial e turístico. Ao nível 

do sector agrário, por exemplo, esta vulnerabilidade ambiental traduz-se numa 

diminuição acentuada da produção agrícola, fazendo com que as populações 

padeçam de problemas de má nutrição, que por sua vez está na origem de 

 
BAIXA MÉDIA ELEVADA 

PAÍS IVA PAÍS IVA PAÍS IVA 
Baamas 0,005279 A. e Barbuda 0,025296 S.C. e Neves  0,133653
T. e Tobago 0,002387 Barbados 0,019675 Ilhas Cook 0,295076
Fiji 0,005862 Dominica 0,021342 Nauru  0,228125
Vanuatu 0,003787 Granada 0,023789 Maurícias 0,098923
Timor Leste 0,000315 Santa Lúcia 0,027068 Tuvalu 0.339602
Cabo Verde 0,004566 S.V. e Granadinas 0,045437   
S. T. e Príncipe 0,006965 Kiribati  0,008256   
Brunei 0,001852 Ilhas Marshall 0,061522   
Barém 0,002641 E.F. da Micronésia 0,034677   
  Niue 0,014752   
  Palau 0,025885   
  Ilhas Salomão 0,009154   
  Samoa 0,008637   
  Tonga 0,025345   
  Comores 0,008367   
  Maldivas 0,019794   
  Seychelles 0,061563   
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doenças e epidemias que apresentam uma frequência e proporções muito 

elevadas nos PEID (UNCTAD, 1983).  

 

Perante este quadro de acentuada fragilidade ambiental os governos nacionais 

são obrigados a intervir com vista a compensar as vítimas, ou a assisti-las 

recorrendo a políticas públicas, geralmente emprego público, mas também 

empreendendo acções com vista a prevenir e a mitigar os efeitos das acções 

humanas e dos cataclismos naturais. O que acaba por acarretar grandes 

dispêndios de recursos financeiros por parte dos executivos insulares, com o 

consequente custo de oportunidade que se lhe está associado. 

 

CONCLUSÃO  
 

Como ideias principais do Capítulo pode-se apontar: 

 

- O elevado impacto que as acções humanas provocam nos ecossistemas 

insulares. Embora esses efeitos se façam sentir com uma intensidade muito 

variável de país para país; 

 

- A grande incidência dos desastres naturais nos PEID, tanto ao nível da 

frequência com que ocorrem, como quanto aos custos económicos que 

engendram; 

 

- A acentuada vulnerabilidade dos ecossistemas insulares, mormente perante a 

acção de forças externas, que fazem com que estes ecossistemas estejam 

permanentemente em mudança. Resultando daqui importantes consequências 

sociais, políticas e económicas para os PEID. 
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                                                             CAPÍTULO VIII -        

                    CUSTOS PÚBLICOS DA INSULARIDADE  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento estão confrontados com 

custos elevados na produção dos bens e dos serviços públicos, e com 

sobrecustos na construção e funcionamento das infra-estruturas e dos 

equipamentos quando comparados com os Estados continentais. Além do 

mais, o investimento público realizado nesses espaços tende a estar 

sobredimensionado e apresenta uma eficiência técnica e económica inferior. 

De sorte que estes países se deparam com elevados custos para pôr em 

funcionamento o seu aparelho administrativo e político, designadamente ao 

nível do seu orçamento geral de Estado. 

 

O presente Capítulo pretende analisar a magnitude destes sobrecustos no 

funcionamento das estruturas administrativas e políticas dos PEID e as suas 

possíveis implicações na economia dos mesmos. Para tanto estruturou-se este 

Capítulo em 5 apartados: no ponto 1 analisa-se o peso das despesas públicas 

globais nas economias dos PEID, para nos pontos seguintes estudar-se a 

existência desses sobrecustos nos sectores da educação, saúde e defesa, 

itens 2, 3, e 4, respectivamente. Enquanto que no ponto 5, aborda-se os 
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possíveis efeitos dos custos públicos da insularidade no funcionamento destas 

economias. 

 

Para a efectivação dessas análises fez-se uso de dados de diversas origens, 

mormente UNCTAD (2007), PNUD (2007) e IMF (2006). Os dados da 

UNCTAD (2007) foram utilizados para avaliar o peso dos gastos públicos no 

PIB dos países, referindo-se ao ano 2005, enquanto que os dados do PNUD 

(2007) permitiram aquilatar o peso das despesas em educação, saúde e 

defesa, tendo como período de análise o ano 2005. Os dados do IMF (2006), 

por sua vez, serviram para estudar a estrutura das receitas e das despesas 

dos governos, reportando a vários anos.  

 

Nesse particular, chama-se a atenção para a circunstância dos dados relativos 

às receitas e despesas dos governos referirem-se a períodos estatísticos 

diversos, portanto não comparáveis, não permitindo, por exemplo, que seja 

calculada a média. Não obstante, estes dados apresentarem uma forte inércia 

estrutural. Por conseguinte, como termo de comparação, nesse ponto, utilizou-

se um conjunto de países vizinhos dos PEID com níveis de desenvolvimento 

comparáveis, para os quais existissem dados. No caso das Maurícias e 

Seicheles o país referência foi a África do Sul; para Maldivas e Vanuatu 

utilizou-se a Indonésia; para os Estados do Caribe, Barbados, São Cristóvão e 

Nevis e Trindade e Tobago, a referência foi Venezuela. Enquanto que para 

Barém o modelo de comparação foram os Emirados Árabes Unidos. 

 

1 PESO DAS DESPESAS PÚBLICAS 
 

O estudo do peso do sector público nas economias dos países levanta 

algumas questões metodológicas, na medida em que ele resulta muito da 

orientação ideológica e do nível de desenvolvimento existente em cada 

território. De modo que a despesa per capita em paridade de poder de compra 

efectuada pelos governos surge como o indicador mais adequado para o seu 

estudo (ROBINSON, 1971). Porém, perante a inexistência desses dados, 

recorre-se à percentagem do PIB gasto pelos governos. 
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A observação desse indicador evidência que os gastos dos governos dos PEID 

têm um peso significativamente superior no seu PIB (27,24%), quando 

comparados com os países em desenvolvimento (13,3%), ou mesmo com os 

países desenvolvidos (19,6%), (ver Fig. 8.1), chegando o valor dos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento a ser 51% maior do que aquele que 

acontece na generalidade dos países em desenvolvimento.  

Fig. 8.1 – Despesas Públicas 

 
           Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

O sobredimensionamento do Estado nestes países é consequência de 

diversos factores, mormente: da pequena dimensão e do isolamento desses 

espaços que inviabiliza a existência de economias de escala na aquisição de 

inputs por parte do Estado (CAS e OTA, 2008); da ocorrência de 

deseconomias de escalas no fornecimento de bens e serviços públicos, 

designadamente em infra-estruturas (abastecimento de água e energia, 

aeroportos, portos, estradas), saúde, educação, investigação, etc. (HEIN, 1988 

e FISHER e ENCONTRE, 1998); da necessidade de se cumprir com limites 

técnicos mínimos, especialmente na criação e na manutenção de instituições 

de soberania como o parlamento, o governo, a justiça, a política externa, a 

segurança e a defesa que devem ser prestadas independentemente do 

tamanho da população e com grandes custos fixos (MATIAS, 2000); da 

escassez de recursos humanos especializados para prestar serviços aos 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

232 
 

governos em áreas como a regulação, justiça, serviços sociais, educação e 

saúde, fazendo aumentar o custo da mão-de-obra (CAS e OTA, 2008); da 

ocorrência de pressão sobre o poder político para a criação de emprego 

público, atendendo à escassez de emprego e ao elevado desemprego 

estrutural que estas economias padecem (MATIAS, 2000), derivando daqui um 

grande peso do funcionalismo público no total do emprego; ou ainda da grande 

volatilidade dos rendimentos e do consumo interno, efeito da grande exposição 

económica e ambiental a que estes países estão sujeitos, obrigando os 

governos a uma forte intervenção na economia no sentido de diminuir-se os 

impactes daí resultantes, nomeadamente, com gastos na educação, saúde, 

infra-estruturas, habitação, criação de emprego público, etc. (RODRIK, 1998). 

 

A leitura detalhada destes dados mostra que é nos PEID da região do Pacífico 

(34,78%) que as despesas públicas atingem montantes mais elevados, 

seguidos de perto pelos PEID da região Atlântico (30,6%). Numa situação 

intermédia aparecem os PEID do Índico (25,98%) e das Caraíbas (20,34%). E 

por fim, surgem os PEID do Golfo Pérsico (14,4%) e do Mar da China 

Meridional (11,3%) como os espaços em que as despesas dos governos têm 

menos peso na economia (ver Fig. 8.2). 

Fig. 8.2- Despesas Públicas por Regiões PEID 

 
               Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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O menor dispêndio de recursos por parte deste último grupo de países explica-

se tendo em consideração que Brunei e Barém são Estados com reduzida 

fragmentação territorial o que permite a obtenção de algumas economias de 

escala. Situação contrária ao que ocorre com os PEID das regiões Pacífico, 

Atlântico e Índico que, além da pequena dimensão e isolamento, apresentam 

uma elevada fragmentação territorial. 

 

Os PEID das Caraíbas, por sua vez, surgem numa posição intermédia, 

resultante desta região possuir uma maior integração institucional entre os 

vários países, permitindo-lhes assegurar maiores economias de escala. Por 

exemplo, as suas universidades, postos diplomáticos, companhias aéreas e 

marítimas são comuns, partilhados pelos vários Estados. 

 

A análise do peso das despesas públicas no PIB por Estado permite destacar 

um conjunto de países cujo peso dos gastos públicos ultrapassa os 50% do 

PIB, Palau, Timor-Leste, Ilhas Marshall, Tuvalu e Estados Federados da 

Micronésia (ver Fig. 8.3). Com a excepção de Timor-Leste, todos eles são 

Estados pertencentes à região Pacífico, área caracterizada por elevados 

índices de insularidade. A inclusão de Timor-Leste, neste grupo, justifica-se 

tendo em atenção que o mesmo é um Estado em construção, o que obriga a 

uma forte acção interventiva por parte do governo no sentido da edificação das 

infra-estruturas, equipamentos e serviços que lhe dão corpo, resultando, 

naturalmente, em avultados gastos por parte do executivo. 

 

Numa situação contrária aos espaços anteriores tem-se um conjunto de outros 

Estados, Baamas, Maurícias, Granada, Trindade e Tobago, Fiji, Tonga, Brunei 

e Barém, cujos governos apresentam despesas reduzidas. Estes países são os 

territórios que possuem os menores índices de insularidade e que apresentam 

as maiores dimensões. Sendo, por isso, possível a obtenção de maiores 

economias de escala.  
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Fig.  8.3 Despesas Públicas por Países 

 
                Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Tendo em consideração o comportamento desses diversos Estados no 

concernente ao peso das despesas públicas no seu PIB é possível agrupá-los 

em quatro grandes categorias. Assim, têm-se um primeiro conjunto de países 

cujos gastos dos governos podem ser considerados muito elevados, ascendem 

os 36% do PIB, podendo atingir até 58% do mesmo (ver Quadro 8.1). Nesse 

grupo  predominam os PEID de menor dimensão, sobretudo da região Pacífico, 

e os Estados associados, com a excepção de São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste. 
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Quadro 8.1 – Níveis de Despesa Pública 

  
Gastos   
Baixos 

Gastos   
Médios 

Gastos  
Elevados 

Gastos muito  
Elevados 

País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB
Brunei 11,3 Dominica 18,7 Ilhas Cook 22,2 S.T. e Príncipe 36,2
Comores 12,6 S. V. Granadinas 19,7 Santa Lúcia 22,5 Kiribati 36,4
Tonga 13 Vanuatu 22,9 Nauru 36,4
Maurícias 13,4 Seychelles 23 Palau 49,7
Barém 14,4 Samoa 23,1 Timor Leste 51,2
Baamas 14,9 Cabo Verde 25 Ilhas Marshall 54,1
T. e Tobago 15,1 Maldivas 29,7 Tuvalu 54,2
Fiji 15,2 S. C. e Nevis 31,9 E. F. Micronésia 58,3
Granada 16,7     Ilhas Salomão 31,9     

     Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

No extremo oposto têm-se os PEID que apresentam gastos públicos reduzidos, 

com despesas públicas que oscilam entre os 11,3% e os 16,7% do PIB. Dos 

quais fazem parte os Estados de maior dimensão, caso de Trindade e Tobago, 

Maurícias, Fiji, Barém e Brunei. Enquanto que no patamar intermédio surgem 

os territórios com gastos mais moderados, com montantes de gastos públicos 

que variam entre os 18,7% e os 19,7% do PIB, caso de Dominica e de São 

Vicente e Granadinas. Por fim, têm-se o grupo dos países com gastos 

elevados, com despesas públicas que flutuam entre os 22,2% e os 31,9% do 

PIB, com elementos oriundos do Atlântico, Pacífico e Caraíbas (ver Quadro 

8.1). 

 

Quando se analisa a estrutura das receitas dos executivos insulares constata-

se que os tributos sobre o comércio internacional são uma das principais fontes 

de receitas dos governos dos PEID. A confrontação de dados recolhidos sobre 

Maurícias e Seicheles com o seu vizinho África do Sul corrobora que o peso 

das receitas provenientes da tributação das importações é proporcionalmente 

superior nos Estados insulares do que nos países continentais, 4,15% e 7,30% 

respectivamente, contra os 1,10% para a África do Sul. Sendo igualmente uma 

das principais fontes de rendimentos do Governo das Seicheles e das 

Maurícias (ver Quadro 8.2). 
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Quadro 8.2 – Estrutura das Receitas dos Governos 

Fonte: IMF (2006) e elaborado pelo autor 

 

Este padrão volta a repetir-se quando se compara a situação das Maldivas 

(11,57%) e Vanuatu (7,52%) à Indonésia (0,56%), ou São Cristóvão e Nevis 

(11,85%) e Trindade e Tobago (1,73%) à Venezuela (1,19%).  

 

Note-se ainda que os impostos sobre a transacção de bens e serviços são 

igualmente uma grande fonte de rendimentos para os governos dos PEID, 

reforçando a ideia defendida por RODRIK (1998) e HARBERGER (1991) de 

que os tributos indirectos seriam um importante manancial de recursos para os 

executivos dos pequenos países, caso dos impostos sobre as vendas e sobre 

o valor acrescentado. 

 

A explicação para este comportamento deriva do facto da tributação das 

importações e a taxação das transacções de bens e serviços constituírem as 

principais fontes de arrecadação fiscal dos países subdesenvolvidos, 

mormente dos Estados de menor dimensão (BANGS, 1971). Isto porque estes 

impostos são administrativamente pouco exigentes e de fácil aplicação 

(HARBERGER, 1991), como também pelo facto da actividade económica 

nesses territórios ser muito incipiente, sem grande base para ser tributada 

(RODRIK, 1998). Veja-se que as receitas dos impostos sobre rendimentos, 

lucros, e ganhos de capital, bem como sobre a propriedade têm um peso 

  

País 

Impostos (% do PIB) 
Rendimentos, 

Lucros e 
Ganhos 

de Capital 
Salários Propriedade Bens e  

Serviços 
Comércio 

Internacional Outros Total 

Maurícias 3,13 0,11 0,90 9,43 4,15 0,01 17,72
Seychelles 7.22 - 0,48 17,82 7,30 5,19 38,0 
Maldivas 0,67 - 0,02 3,88 11,57 0,17 16,31
Vanuatu (1999) - - 0,37 10,40 7,52 - 18,28
Barém 1,32 0,40 - 0,57 3,20 - 5,49 
Barbados (2004) 10,60 - 2,37 14,60 3,49 0,50 31,57
S.C. Nevis (2003) 4,34 2,16 0,53 3,20 11,85 1,70 23,78
T.  Tobago (2004) 12,76 4,42 0,16 6,34 1,73 0,24 25,63
África do Sul 15,16 0,32 0,73 10,13 1,10 0,05 27,5 
Indonésia (2004) 5,23 - 0,64 5,95 0,56 0,007 12,45
E. Á. Unidos (1999) - - - 1,72 - - 1,72 
Venezuela 3,87 - 1,11 7,11 1,19 0,05 13,34
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menor nas receitas dos governos dos PEID, quando comparadas com os seus 

vizinhos de maior dimensão (ver Quadro 8.2). 

 

É de se realçar igualmente a elevada carga tributária que os PEID possuem, já 

que as receitas governamentais provenientes dos impostos têm um peso maior 

no seu PIB do que no dos vizinhos (ver Quadro 8.2). O que pode ser justificado 

com o argumento de que o essencial da tributação dos PEID ocorre nas 

fronteiras, limitando assim as hipóteses de fuga e planeamento fiscal. 

 

A observação da estrutura das despesas efectuadas pelos governos centrais 

dos PEID vem confirmar algumas das ideias já avançadas para explicar o 

sobredimensionamento destes Estados. Senão veja-se: as Maurícias (8,06%) e 

as Seicheles (12,98%) despendem uma percentagem maior do seu PIB para 

pagar funcionários do que a África do Sul (4,38%), (ver Quadro 8.3). O mesmo 

acontecendo quando se compara a situação das Maldivas (10,54%) e de 

Vanuatu (11,75%) com a Indonésia (2,17%), Barém (12,06%) com os Emirados 

Árabes Unidos (3,41%), ou Barbados (14,73%), São Cristóvão e Nevis 

(15,03%) e Trindade e Tobago (8,68%) com a Venezuela (4,60%).  

 

Conduta essa que se repete quando se analisa os gastos dos governos dos 

PEID para a aquisição de bens e serviços (ver Quadro 8.3).  

 

Um outro elemento que se destaca da leitura da estrutura das despesas 

públicas dos PEID é o significativo peso da rubrica benefícios sociais. 

Enquanto que para as Maurícias (4,81%) e as Seicheles (6,8%) os benefícios 

sociais ultrapassam os 4% do PIB, na África do Sul não chega aos 1%, mais 

concretamente 0,67% (ver Quadro 8.3). Situação semelhante ocorre quando se 

confronta Barbados (5,6%), São Cristóvão e Nevis (3,90%), e Trindade e 

Tobago (5,08%) com a Venezuela (2,68%), respaldando a ideia defendida por 

RODRIK (1998) de que os pequenos países tendem a investir mais nas áreas 

sociais para colmatar as oscilações de rendimentos a que estão sujeitos.  
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Quadro 8.3 Estrutura das Despesas dos Governo 

Fonte: IMF (2006) e elaborado pelo autor 
 

Os dados sobre a despesa pública nestes territórios reflectem maiores custos 

de funcionamento por parte do Estado nos PEID, em virtude da inexistência ou 

insuficiência de múltiplas economias de escala, especialmente em sectores 

como a saúde, defesa e educação (LOPES, 2000). 

 

2 CUSTOS DO SECTOR EDUCATIVO   
 
 
O estudo do peso dos gastos públicos em educação (% do PIB) mostra que os 

PEID despendem uma maior proporção do seu PIB para investir neste sector, 

comparativamente com os Estados desenvolvidos e em desenvolvimento. 

5,76% contra 5,57% e 4,41% respectivamente (ver Fig. 8.4).  

 

O sector educativo apresenta gastos elevados nestes espaços na medida que 

estes estão confrontados com a necessidade de implantar escolas do ensino 

básico e secundário e respectivas estruturas de suporte em todas as ilhas que 

compõem os países, independentemente do tamanho da população. De sorte 

que muitas vezes os equipamentos e os recursos humanos ficam 

subaproveitados. Outras vezes torna-se necessário o Estado financiar a 

  

País 

Despesas (% do PIB) 
 

Pagamentos 
a 

funcionários 

  
Utilização 
de bens e 
serviços 

Juros Subsídios Subvenções Benefícios 
Sociais 

Outras 
despesas

Maurícias 8,06 2,57 2,50 0,56 1,36 4,81 0,56 
Seychelles 12,98 12,59 6,32 2,69 - 6,80 6,61 
Maldivas 10,54 28,76 1,31 2,66 - - - 
Vanuatu (1999) 11,75 6,85 0,76 - - - - 
Barém 12,06 4,18 1,28 3,12 0,45 0,18 2,35 
Barbados (2004) 14,73 5,41 4,85 0,45 0,23 5.60 3,08 
S. C. e  Nevis (2003) 15,03 7,47 7,56 - 1,42 3,90 1,24 
T. e.  Tobago (2004) 8,68 4,75 3,33 0,20 3,90 5,08 0,38 
África do Sul 4,38 3,67 3,36 0,45 15,54 0,67 1,56 
Indonésia (2004) 2,17 1,30 2,75 4,03 5,72 1,03 0,03 
E. A. Unidos (1999) 3,41 4,34 - - - - - 
Venezuela 4,60 1,65 3,77 - 12,09 2,89 0,50 
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deslocação de estudantes para as ilhas de maior dimensão ou mesmo para o 

exterior para continuarem a sua formação, bem como de professores que se 

deslocam para trabalhar nas ilhas mais remotas, recebendo por isso subsídios 

de isolamento (CCI, 1998). 

Fig. 8. 4 Despesas em Educação 

 
              Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 
 

Os sobrecustos neste sector estendem-se também à produção de material 

pedagógico, já que muitas vezes são concebidos em línguas locais ou versam 

sobre a realidade local impedindo que sejam importados ou exportados e 

consequentemente exteriorizar custos (HEIN, 1988). 

 

A conjugação destes factores fazem com que os custos por unidade de serviço 

prestado nos PEID sejam mais altos quando comparados com os Estados 

continentais (ROBINSON, 1971). Todavia, estes gastos elevados no sector 

educativo podem ser também encarados como uma maior aposta na formação 

e qualificação dos recursos humanos em resposta a uma maior vulnerabilidade 

ambiental que condiciona em muito a prática agrícola nos territórios insulares 

(ARMSTRONG e READ, 2004). Veja-se que é na região Atlântico, abarcando 

apenas Cabo Verde, e nos PEID da região Índico, espaços com menor 

potencial agrícola, que o gasto público em educação assume valores mais 

elevados, com 6,60% e 6,10% do PIB respectivamente (ver Fig. 8.5).  
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                   Fig. 8.5 – Despesas em Educação por Regiões PEID 

 
              Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Contrariamente é nos PEID das regiões Pacífico (4,83%) e Caraíbas (5,78%) 

que os gastos públicos em educação têm um menor significado no PIB (ver 

Fig. 8.5). Tal fica-se a dever, em parte, à circunstância destes países 

partilharem alguns recursos, designadamente universidades e centros de 

formação o que permite-lhes reduzir custos, uma vez que a grande maioria 

desses Estados têm como língua oficial comum o inglês. Situação que não 

ocorre com os PEID do Índico e do Atlântico.  

 

A análise destes dados ao nível dos países permite destacar como Estados 

que mais gastam na educação Vanuatu (9,6%), São Cristóvão e Nevis (9,3%), 

São Vicente e Granadinas (8,2%), Maldivas (7,1%), Barbados (6,9%) e Cabo 

Verde (6,6%), (ver Fig. 8.6). 
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Fig. 8.6 – Despesas em Educação por País 

 
                 Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Uma leitura conjunta dos valores gastos pelos Estados no sector da educação, 

autoriza a constituição de quatro grandes grupos de países. Assim num 

primeiro agrupamento encontra-se um grupo de territórios com gastos muito 

elevados na educação que ultrapassam os 8% do PIB (Vanuatu, São Cristóvão 

e Nevis, São Vicente e Granadinas), enquanto que, no extremo oposto têm-se 

um segundo conjunto de países com gastos baixos na educação, inferiores a 

3%, onde pontificam sobretudo os territórios de forte pendor agrícola. Caso das 

Comores e das Ilhas Salomão (ver Quadro 8.4).  
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Quadro 8.4 – Níveis de Despesa em Educação 

  
Gastos 
Baixos 

Gastos  
Médios 

Gastos  
Elevados 

Gastos 
Muito elevados 

País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB
T. e Tobago 4,2 Santa Lúcia 5,8 Maldivas 7,1 Vanuatu 9,6
Comores 3,9 Seychelles 5,4 Barbados 6,9 S. C. e Nevis 9,3
Ant. e Barbuda 3,8 Granada 5,2 Cabo Verde 6,6 S. V. e Granadinas 8,2
Baamas 3,6 Dominica 5 Fiji 6,4   
Ilhas Salomão 3,3 Tonga 4,8       
    Maurícias 4,5         

    Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 
Numa posição intermédia surgem os países que apresentam gastos médios e 

elevados. O primeiro abrange os PEID que gastam entre 4,5 a 5,8% do PIB 

com a educação (Santa Lúcia, Seicheles, Granada, Dominica, Tonga e 

Maurícias), enquanto que entre os segundos os montantes de gastos variam 

entre os 6,4 e 7,1% (Maldivas, Barbados, Cabo Verde e Fiji). 

 

A aptidão agrícola desses territórios afigura-se como uma divisória, na medida 

em que os Estados que possuem maior potencial agrícola apresentam gastos 

entre médios a baixos com a educação, enquanto que os países com menor 

vocação agrícola mostram gastos elevados a muito elevados. A educação 

surge como uma alternativa à menor aptidão agrária desses espaços. 

 

Os factores de sobrecusto no funcionamento do sistema educativo, supra 

indicados, não limitam os seus efeitos apenas a este, estendem-se também as 

suas consequências a outros sectores sociais, mormente ao sector da saúde. 

 
 

3  CUSTOS DO SECTOR DA SAÚDE 
 
 
A proporção do PIB gasto pelos PEID no sector da saúde é quase 30% 

superior ao despendido pelos países em desenvolvimento, 4,17% contra 2,92% 

PIB, respectivamente. Ficando, contudo, aquém do desembolsado pelos países 

desenvolvidos (6,29%), (ver Fig. 8.7). 
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Fig. 8.7 – Despesas em Saúde 

 
              Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Tal acontece devido à necessidade de se implantar unidades de saúde em 

todas as ilhas, de forma a garantir à população cuidados de saúde básicos, e 

também pelo facto desses espaços possuírem uma reduzida dimensão 

demográfica que impede a rentabilização dos equipamentos e do pessoal 

instalado (CCI, 1998).  

 

A estes factores de sobrecusto acresce ainda a circunstância de muitos 

serviços de saúde considerados básicos não se encontrarem disponíveis nos 

PEID, mesmos nos Estados que já apresentam padrões de vida elevados. Isto 

porque não existe um número potencial de utentes suficiente para viabilizar 

tecnicamente o serviço (FISCHER e ENCONTRE, 1998). Veja-se o caso de 

algumas especialidades cirúrgicas e terapêuticas que por não terem pacientes 

em número satisfatório não são implantadas nas ilhas, já que os técnicos 

responsáveis pela sua execução acabariam por perder competências pelo seu 

não uso. Em situações do tipo “evacua-se” os doentes para outros Estados de 

maior dimensão, geralmente para as antigas metrópoles coloniais, com os 

governos insulares a custearem as despesas de deslocação, permanência e 

tratamento. Gastos estes que podem representar montantes muito 

significativos no orçamento da saúde desses países. 
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A interpretação destes dados à escala regiões PEID mostra que é no Mar da 

China Meridional e no Golfo Pérsico que as despesas em saúde têm menos 

importância no PIB (ver Fig. 8.8). O que não será de estranhar atendendo à 

sua mono-insularidade que garante à partida maiores economias de escala. 

Num patamar intermédio surgem os PEID das Caraíbas, Índico e Pacífico, 

todos com gastos que ultrapassam os 3,5% do PIB. Dispêndios esses que 

poderão ser consequência do seu elevado nível de fragmentação territorial, que 

favorece as deseconomias de escala no sector. Porém, é nos PEID da região 

Atlântico que o peso dos gastos públicos com a saúde atinge montantes mais 

elevados, 6,6% do PIB.  

Fig. 8.8  Despesas em Saúde por Regiões PEID 

 
          Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Situação explicada em grande medida pela circunstância desta região abarcar 

São Tomé e Príncipe, país muito fustigado pelo paludismo, tendo o combate à 

doença tornado numa política de Estado prioritário. Aliás, o estudo detalhado 

ao nível dos países demonstra que São Tomé e Príncipe é o país que, em 

termos proporcionais, mais gasta com a saúde, 9,9% do PIB (ver Fig. 8.9). 

Seguindo-se-lhe Timor-Leste com 8,8%, país em formação que vê na saúde 

uma área de afirmação e consolidação do Estado e que enfrenta também 

problemas com a malária.  
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Fig. 8.9 – Despesas em Saúde por Países 

 
             Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Nesse particular, deve-se realçar ainda as  Maldivas (6,3%), Ilhas Salomão 

(5,6%), Tonga (5%), Granada (5%) como países que possuem elevados 

dispêndios com a saúde pública. Todos eles são Estados de diminutas 

dimensões, com reduzida capacidade para obter economias de escala no 

sector. No quadrante oposto a estes encontram-se os PEID de maior dimensão 

que possuem os menores gastos com a saúde, evidenciando alguma 

capacidade para obter economias de escala, caso de Trindade e Tobago 
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(1,4%), Maurícias (2,4%), Brunei (2,6%), Barém (2,7%), Fiji (2,9%), e Cabo 

Verde (3,9%). 

 

A análise conjunta dos países vem suportar estas explicações, isto porque o 

grupo de países com menores gastos na saúde comporta os PEID de maior 

dimensão demográfica (ver Quadro 8.5), enquanto que no grupo de países com 

gastos elevados surgem Maldivas e Ilhas Salomão, dois países com elevada 

fragmentação territorial. Num grupo intermédio surgem os territórios com uma 

dimensão demográfica mediana, atendo ao contexto PEID, caso de Tonga, 

Granada, Seicheles, Barbados e Dominica. A encabeçar a lista dos países que 

mais gastam com a saúde pública estão São Tomé e Príncipe e Timor-Leste 

pelas razões já aludidas. 

Quadro 8.5 – Níveis de Despesa em Saúde 

  
Gastos 
Baixos 

Gastos  
Médios 

Gastos  
Elevados 

Gastos 
Muito elevados 

País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB País 
% 

PIB
S, V. e Granadinas 3,9 Tonga 5 Maldivas 6,3 S. T. Príncipe 9,9
Cabo Verde 3,9 Granada 5 Ilhas Salomão 5,6 Timor Leste 8,8
A. e Barbuda 3,4 Seychelles 4,6         
Baamas 3,4 Barbados 4,5         
S. C. e Nevis 3,3 Dominica 4,2         
Santa Lúcia 3,3             
Vanuatu 3,1             
Fiji 2,9             
Barém 2,7             
Brunei 2,6             
Maurícias 2,4             
Comores 1,6             
T. e Tobago 1,4             

    Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Todavia, os sobrecustos de funcionamento do Estado nos PEID não se 

restringem apenas à prestação dos serviços sociais, eles podem inclusive 

atingir sectores relacionados com a própria manutenção da soberania dos 

países, pondo em causa a sua existência enquanto tal. 
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4 – CUSTOS DO SECTOR DA DEFESA 
 

A existência e reconhecimento de qualquer Estado como entidade política 

soberana, exige que o mesmo cumpra um conjunto de pressupostos. 

Mormente que seja capaz de exercer a sua soberania em pé de igualdade com 

outros Estados, que seja competente para garantir a sua defesa e segurança 

interna e externa, e que esteja apto para exercer uma jurisdição efectiva sobre 

as suas águas marítimas (CRAWFORD, 1989). O não cumprimento dessas 

condições faz com que muitos territórios transformem-se em Estados falhados, 

sem lei, veja-se o caso do Haiti ou da Somália, pondo em causa inclusive a 

segurança internacional. 

 

Atendendo a essas exigências os PEID estão obrigados a um conjunto de 

requisitos técnicos e políticos, designadamente no âmbito da defesa, que 

garanta a sua viabilidade, independência e existência enquanto Estado. Ou 

seja, terão de dar garantias que são capazes de participar plenamente da 

comunidade internacional como membros efectivos. Não obstante essas 

exigências serem muitas vezes requisitos formais, obrigam a dispêndios 

financeiros avultados por parte dos PEID. 

 

Contudo, quando se observa o peso das despeças em defesa no PIB dos PEID 

constata-se que estes gastam menos comparativamente com os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, com 1,54%, 1,82% e 2,51%, 

respectivamente (ver Fig. 8.10), contrariando o que vem sendo defendido por 

diversa literatura. Veja-se, por exemplo, ROBINSON (1971) que defende que 

os pequenos países acarretam com custos de defesa mais elevados devido à 

incapacidade destes para obterem economias de escala ao nível da 

investigação e desenvolvimento de novas armas, mas também na fabricação 

das mesmas. Em consequência os pequenos Estados apresentariam uma pior 

defesa e a preços mais elevados. 

 

A contradição existente entre estes dados empíricos e o raciocínio teórico pode 

ser consequência de diversos factores, designadamente a circunstância dos 

dados analisados reportarem-se a apenas 9 dos 31 países em observação. 
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Cingindo-se sobretudo aos territórios de maior dimensão capazes de obter 

maiores economias de escala; a exteriorização dos custos de defesa por parte 

dos PEID recorrendo a acordos regionais de defesa, à protecção de alguma 

potência (caso dos Estados associados) ou ainda à celebração de acordos 

multilaterais de defesa e segurança (CRAWFORD, 1989); o facto dos PEID, em 

consequência da sua pequena dimensão demográfica e territorial, possuírem 

um maior controlo sobre os comportamentos criminosos e anti-sociais (HEIN, 

1988), tornando menos necessários investimentos volumosos na segurança e 

defesa como ocorre na generalidade dos países em desenvolvimento. 

Fig. 8.10 – Despesas em Defesa 

   
              Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

A leitura dos referidos dados permitem concluir que é na região do Golfo 

Pérsico (3,6%) e do Mar da China Meridional (3,9%) que os PEID efectuam os 

maiores dispêndios em defesa (ver Fig. 8.11). Tal pode ser explicado pela 

circunstância desses espaços estarem inseridos em zonas muito turbulentas do 

ponto de vista político e militar, bem como pela necessidade que estes têm de 

protegerem os seus valiosos recursos naturais, como sejam, petróleo e gás 

natural, contra possíveis incursões ou ocupações (CRAWFORD, 1989). 



Capítulo VIII- Custos Públicos da Insularidade 
 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
249 

 

Fig. 8.11 – Despesas em Defesa por Regiões PEID 

 
            Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

As restantes regiões PEID apresentam níveis menos elevados de despesas 

com o sector da defesa. Isto porque nestas áreas nota-se uma maior presença 

de potências externas. Caso dos EUA, da Austrália, da Nova Zelândia, do 

Reino Unido e da França na região Pacífico. Da França, dos EUA e da Índia no 

Índico. Dos EUA, da França e do Reino Unido nas Caraíbas e de Portugal, 

França e EUA no Atlântico. Substituindo muitas vezes os governos locais, 

outras vezes promovendo acções conjuntas. 

 

A leitura dos dados por Estados permite ver que Brunei (3,9%) e Barém (3,6%) 

são os países que mais despendem proporcionalmente com a defesa, pelas 

razões já evocadas (ver Fig. 8.12). Seguindo-se-lhes Seicheles, Fiji e Tonga. 

 

As Seicheles estão inseridas numa zona de forte instabilidade política e militar, 

proximidade do corno de África, marcado por inúmeros conflitos armados 

(Etiópia, Sudão, Somália, Eritreia, Quénia e Uganda) e pela pirataria marítima. 

Veja-se a acção do célebre mercenário francês Bob Denard que com apenas 

50 homens por várias vezes perpetuou golpes de Estado na vizinha Comores. 

Esse entorno instável obriga a que investimentos na defesa por parte das 

Seicheles (1,8%) seja feita para garantir a sobrevivência do próprio Estado. Fiji 
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(1,2%) e Tonga (1%), por sua vez, têm sido afectados por várias convulsões 

internas de base étnica e política, com as forças militares a usurparem o poder 

político.  

Fig. 8.12 – Despesas em Defesa por Países 

 
               Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Doutro modo, as Baamas (0,7%), Barbados (0,8%) e Cabo Verde (0,7%) 

mostram dispêndios reduzidos com a defesa, pelo facto de socorrem-se bastas 

vezes dos meios de potências estrangeiras, com a realização de exercícios 

militares conjuntos e patrulhas a bordo de aviões e barcos estrangeiros, etc. 

Podendo por isso serem classificados como territórios com gastos baixos no 

sector da defesa (ver Quadro 8.6). 
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Quadro 8.6 – Níveis de Despesa em Defesa 

  
Gastos 
Baixos 

Gastos  
Médios 

Gastos  
Elevados 

País % PIB País % PIB País % PIB 
Barbados 0,8 Seychelles 1,8 Brunei 3,9 
Baamas 0,7 Fiji 1,2 Barém 3,6 
Cabo Verde 0,7 Tonga 1   
Maurícias 0,2         

                        Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A existência destes sobrecustos no funcionamento da máquina administrativa e 

política dos PEID irão ter repercussões tanto macro quanto microeconómicas, 

fazendo com que estes países e as suas empresas sejam menos competitivos. 

 

5  – CONSEQUÊNCIAS DO  SOBREDIMENCIONAMENTO DO ESTADO NOS 

PEID 

 
A existência de Estados dispendiosos acarreta um conjunto de consequências 

económicas e financeiras para os PEID, limitando, por exemplo, a capacidade 

de intervenção dos governos nas suas economias, criando nas populações 

uma grande de dependência face aos poderes públicos, e potenciando os 

riscos de eliminação, não obstante alguns efeitos positivos. 

 

Nesse sentido, a elevada carga fiscal e o grande peso das despesas correntes 

no conjunto dos gastos públicos dos governos desses países tende a limitar a 

sua capacidade interventiva sobre a economia. Isto porque têm escassa 

margem de manobra para fazer diminuir ou aumentar a cobrança de impostos 

e as despesas do Estado. Sob pena de graves crises financeiras, económicas, 

sociais e políticas. Consequentemente a capacidade de interferência desses 

governos sobre as principais variáveis económicas, caso do emprego, da 

produção e dos preços tende a ser exígua, mormente em períodos de recessão 

económica ou de choques externos.  

 

Além disso, a circunstância das receitas fiscais destes territórios assentarem 

num reduzido número de actividades (comércio internacional e consumo de 
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bens e serviços), constitui um outro elemento de risco para os PEID. Em caso 

de diminuição ou desaparecimento da actividade económica as receitas fiscais 

do governo tendem a diminuir de forma abrupta. Contrariamente aos países de 

grande dimensão, que podendo ter fenómenos localizados de recessão ou de 

desastres naturais, podem recorrer às transferências fiscais entre regiões para 

colmatar a perda de receitas numa dada parcela do seu território (CAS e OTA, 

2008). 

 

Do mesmo modo a elevada tributação aplicada às importações e sobre o 

consumo de bens e serviços podem ter efeitos muito nefastos sobre essas 

economias, na medida em que este pode ter um efeito retardador sobre o 

crescimento e a modernização económica e social destes territórios. Isto 

porque essa tributação penaliza os compradores que têm um padrão de 

consumo moderno, em benefício de comportamentos mais tradicionais 

(BANGS, 1971). 

 

Não se deve ignorar também os efeitos perniciosos que resultam da grande 

presença do Estado enquanto empregador e benfeitor nestes países. Apesar 

dos seus efeitos positivos no curto e médio prazo, cria nas massas uma cultura 

assistencialista e de dependência face aos poderes públicos. O que inibe o 

desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo, de risco e de inovação 

nas populações. 

 

Simultaneamente a esses perigos os PEID incorrem igualmente em 

acentuados riscos de eliminação, ou seja do desenvolvimento das despesas 

públicas se traduzir num recuo das produções privadas (GÉNEREUX, 1995). 

Este pode assumir a forma de eliminação pelo imposto, de eliminação 

financeira nacional e internacional ou de eliminação pela inflação.   

 

A eliminação pelo imposto resulta das elevadas cargas tributárias, 

comportando efeitos negativos sobre a poupança, o investimento, a produção, 

o emprego e a produtividade. Os impostos elevados reduzem o rendimento 

disponível das empresas e das famílias, tendo como consequência uma 
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diminuição dos incentivos para as pessoas esforçarem-se, investirem e 

correrem riscos. Já que as receitas líquidas do trabalho extra e da 

responsabilidade tornam-se pouco atraentes (STANLAKE, 1993).  

 

Por outro lado, a elevada tributação reduz a incitação a empreender operações 

que produzam lucros, particularmente, quando os projectos acarretam elevados 

riscos. Tais situações tendem a estimular a procura de lucros fáceis de obter, 

designadamente em operações especulativas, que não são necessariamente 

as mais produtivas para os PEID. Muitas vezes em detrimento da criação de 

novas empresas, da investigação de novos produtos e técnicas, de novos 

métodos para baixar os custos de produção e da procura de novos mercados 

(GÉNEREUX, 1995). 

 

Ao nível nacional poder-se-á falar também de riscos de eliminação financeira. 

Na medida em que gastos públicos elevados obrigam os governos dos PEID a 

recorrerem ao mercado financeiro interno para obterem recursos para financiar 

o déficit e a dívida pública. Tal situação acarreta uma diminuição dos recursos 

disponíveis para o financiamento das empresas privadas, fazendo subir as 

taxas de juro. Que mais não seja pelo facto dos investidores preferirem os 

títulos emitidos pelo governo, que acarretam menores riscos, em detrimento 

das obrigações emitidas pelas empresas, obrigando que estas ofereçam taxas 

de juros superiores a dos governos para poderem atrair os investidores 

(GÉNEREUX, 1995). Esta situação pode ser minorada recorrendo-se à 

atracção de capitais estrangeiros, embora sujeitando-se nesse caso aos riscos 

de eliminação financeira internacional. 

 

Nos PEID que usam o regime de câmbio flexível, a entrada de grande 

quantidade de capitais estrangeiros pode acarretar uma sobreavaliação da taxa 

de câmbios, resultando numa deterioração da competitividade preço dos 

produtos locais face à produção estrangeira, o que favorece a importação em 

detrimento da exportação, podendo-se então falar de eliminação pela taxa de 

câmbios (GÉNEREUX, 1995).  
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Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento que por sua vez seguem 

o regime de câmbios fixos quando são confrontados com um rápido aumento 

da massa monetária oriunda do exterior sujeitam-se a um acelerado 

agravamento da inflação, penalizando os sectores económicos expostos à 

concorrência internacional e reduzindo o poder de compra dos consumidores 

locais (GÉNEREUX, 1995). 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que o grande peso do Estado nas economias 

dos PEID limita a capacidade destes para empreenderem políticas 

macroeconómicas, mormente perante ciclos recessivos ou em situações de 

choques externos, e além do mais, este sobredimensionamento acaba por 

afectar o ambiente de negócios e as empresas insulares, tornando-os menos 

atractivos e competitivos.  

 
 

CONCLUSÃO 
 
 
Como ideias principais deste Capítulo pode-se destacar as seguintes: 

 

- O funcionamento do Estado nos PEID acarreta custos superiores a àqueles 

que ocorrem no conjunto dos países em desenvolvimento ou mesmo nos 

países desenvolvidos; 

 

- As receitas fiscais nos PEID advêm essencialmente da tributação das 

importações e dos impostos sobre a transacção de bens e serviços;  

 

- Os PEID estão confrontados com elevadas cargas tributárias, que supera o 

vigente nos territórios continentais vizinhos; 

 

- O grande dispêndio que os governo dos PEID fazem com o pagamento dos 

funcionários e a aquisição de bens e serviços, constituindo estas rubricas os 

itens de despesa pública que mais pesam no orçamento dos executivos  
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insulares. Com proporções muito superiores a àqueles que acontecem em 

países continentais vizinhos; 

 

- O peso significativo que os benefícios sociais possuem nas despesas dos 

governos dos PEID comparativamente com países continentais das 

imediações; 

 

- Os PEID estão confrontados com custos de funcionamento no sector da 

educação e da saúde superiores a dos restantes Estados continentais em 

desenvolvimento; 

 

- Os custos de defesa dos PEID tendem a ser menores do que os dos 

territórios continentais, pese embora os dados tratados sejam pouco 

representativos do universo em observação, para permitirem uma conclusão 

definitiva sobre este particular; 

 

- Em consequência do sobredimensionamento do Estado nos PEID, estes 

correm elevados riscos de eliminação pelos impostos, e de eliminação 

financeira nacional e internacional; 

 

- Nestes espaços os instrumentos de política macroeconómica têm menor 

influência sobre as principais variáveis económicas (emprego, produção, 

produtividade e preço), tornando-os menos capazes de fazerem face a eventos 

externos de origem económica, financeira ou mesmo natural, portanto mais 

expostos aos choques externos adversos.  
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                                                                CAPÍTULO IX -        

                             VULNERABILIDADE ECONÓMICA  
  

 

INTRODUÇÃO 
 
A acentuada especialização económica, a grande dependência económica do 

exterior, a fragilidade face aos riscos naturais e os elevados custos de 

funcionamento do Estado fazem com que as pequenas economias insulares 

em desenvolvimento estejam muito expostas às ocorrências externas. Estes 

factores acabam por exercer um efeito debilitante sobre a economia desses 

territórios, genericamente designado por vulnerabilidade económica.  

 

Com este conceito pretende-se exprimir a elevada exposição que os PEID 

apresentam relativamente aos choques externos adversos, sobre os quais têm 

pouco ou nenhum controlo, e a sua baixa resiliência para contrariar e recuperar 

dos mesmos (COMMONWEALTH SECRETARIAT/WORLD BANK, 2000).  

 

Por choques externos adversos entende-se uma situação que leva a uma 

diminuição das receitas de um país em divisas e/ou o aumento dos seus 

pagamentos ao resto do mundo (KRUGMAN, 1991).  

 

A fragilidade económica de que padecem estes Estados afecta todo o sistema 

de produção, distribuição e consumo dessas economias, bem como o seu 
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crescimento e desenvolvimento económico, e em casos extremos a própria 

sobrevivência de certas franjas da população. Isto porque, a acentuada 

fragilidade económica dos PEID tem como consequência no longo prazo uma 

redução da taxa média de crescimento económico e efeitos negativos e 

duráveis na redução da pobreza (GUILLAUMONT, 2005), podendo-se chegar 

ao ponto da vulnerabilidade económica desses espaços colocar em causa 

inclusive a sua viabilidade económica, apesar do PIB per capita desses países 

muitas vezes encobrirem esta realidade (BRIGUGLIO, 1995).  

 

Tais efeitos fazem sentir igualmente na diminuição do nível de vida das 

populações; no subaproveitamento das capacidades produtivas; no 

agravamento do desemprego; no aumento dos custos sociais; e na redução da 

despesa afectando sobretudo o investimento e desincentivando o 

empreendedorismo (KRUGMAN, 1991). 

 

Deve-se ter presente que esta situação de fragilidade resulta de factores 

estruturais, independentes da vontade política desses países. Não devendo, no 

entanto, ser confundida com a vulnerabilidade económica resultante de 

políticas económicas erradas empreendidas no passado recente, de índole 

essencialmente conjuntural (ATKINS, MAZZI e EASTER, 2000). 

 

Com vista à elucidação desses aspectos, o presente Capítulo vai começar por 

quantificar o nível de vulnerabilidade económica dos PEID, procurando 

compreender as suas diversas nuances, para de seguida abordar os efeitos 

dessa fragilidade económica sobre o crescimento e desenvolvimento 

económico dos pequenos Estados insulares. 

 

Para medir o nível de exposição dos PEID aos choques externos recorreu-se 

ao cálculo de um índice de vulnerabilidade económica e ao índice de 

volatilidade do crescimento económico. O índice de vulnerabilidade económica 

(ver ponto 5.5 do Capítulo III- Modelo Analítico), derivou dos vários índices 

utilizados até ao momento. O seu valor pode variar entre 0 e 1, sendo que 0 

significa a mínima exposição e 1 a vulnerabilidade máxima. O índice de 
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volatilidade do crescimento económico, por sua vez, resultou do cálculo do 

desvio padrão das taxas de crescimento do PIB destes Estados entre 1980 e 

2005, conforme consta da publicação UNCTAD (2007). 

 

1 PARA UMA QUANTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE ECONÓMICA 
 
 
A análise do índice de vulnerabilidade económica evidência que a exposição 

dos PEID (0,691) aos choques externos é significativamente superior a dos 

restantes países em desenvolvimento (0,183) e desenvolvidos (0,148), (ver Fig. 

9.1), chegando o valor dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento a 

ser quase o quádruplo do dos países em desenvolvimento. 

Fig. 9.1 – Índice de Vulnerabilidade Económica 

 
           Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

 

Tal comportamento resulta da elevada exposição que os PEID apresentam aos 

choques externos, designadamente aos desastres naturais, ao abrandamento 

da procura externa, à instabilidade do preço das matérias-primas e à variação 

das taxas de juros internacionais (GUILLAUMONT, 2007). 
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Os choques externos adversos, mormente económicos, fazem sentir os seus 

efeitos nos PEID pela via dos mercados internacionais de bens e/ou por 

intermédio dos mercados internacionais de capitais (KRUGMAN, 1991). 

 

A ocorrência de fenómenos de recessão nos países desenvolvidos provocam 

geralmente um abrandamento na procura dos produtos e serviços exportados 

pelos PEID para esses mercados, com a consequente redução do preço dos 

mesmos, originando uma diminuição do valor das suas exportações e por 

conseguinte choques sobre as exportações. A título de exemplo, KRUGMAN 

(1991) aponta o caso das Caraíbas, cuja redução dos preços do açúcar tem 

provocado impactes muito negativos na sua economia. Nos PEID tais efeitos 

são muito maiores do que na generalidade dos países em desenvolvimento, já 

que eles dependem de um reduzido número de produtos e serviços para 

conseguirem as suas receitas de exportação, pelo que a diminuição do preço 

de alguns desses itens nos mercados internacionais provocam efeitos 

negativos muito acentuados nestas economias (COMMONWEALTH 

SECRETARIAT/WORLD BANK, 2000). 

 

Os impactes negativos gerados pelos mercados internacionais de bens na 

economia dos PEID fazem se sentir também pela via do aumento do preço das 

importações de produtos primários, gerando choques sobre as importações 

desses Estados. Tal resulta habitualmente da redução da oferta mundial 

desses produtos, devido a causas diversas, que provocam a subida do preço 

dos mesmos. Nos PEID estas ocorrências acabam por ter um grande 

significado, na medida em que, como já foi demonstrado anteriormente, estes 

são altamente dependentes da importação de géneros alimentícios e de 

recursos energéticos. Por conseguinte, estão muito expostos à subida de 

preços que estes produtos vão tendo nos mercados internacionais sem terem 

alternativas viáveis. 

 

A conjugação desses dois cenários, diminuição do preço médio das 

exportações e o aumento do preço médio das importações, engendra um 

agravamento das razões de troca dos PEID, obrigando a que se tomem 
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medidas para a equilibrar. Pelo que eles estão obrigados a ampliar o volume 

das suas exportações ou a restringir o volume das suas importações. Contudo, 

nos PEID tal não é fácil na medida em que a exportação e a importação são 

pouco elásticas, ou seja, a oferta de produtos para exportação não cresce 

rapidamente devido a sua reduzida base produtiva, por outro lado, os produtos 

importados comportam essencialmente alimentos e combustíveis, cuja 

substituição por produtos internos não se apresenta exequível.  

 

De modo que para continuarem a financiar a suas necessidades em divisas, 

resta aos PEID aumentarem o seu ritmo de endividamento externo, por 

consequência acabam por ficar submetidos às flutuações dos mercados 

internacionais de capitais, estando sujeitos portanto à evolução das taxas de 

juro, às mudanças da inflação mundial e ao condicionamento ao endividamento 

estabelecido pelos mercados (KRUGMAN, 1991). 

 

A circunstância da maioria do PEID serem países de rendimento médio e 

elevado remete-os para os empréstimos oferecidos pelos bancos privados, que 

os sujeitam a taxas de juros flutuantes de curto prazo, pelo que um incremento 

das taxas de juros mundiais obriga a um aumento dos seus pagamentos para o 

exterior. Efeito semelhante ao que ocorre quando se verifica uma diminuição da 

inflação mundial que provoca um aumento do custo real da dívida. Em tais 

situações, os PEID vêm-se obrigados a contrair mais dívida para saldar a 

dívida anterior, aumentando ainda mais o seu endividamento. Esta condição, 

acrescido do facto desses Estados serem economias de pequena dimensão, 

sujeitas a catástrofes naturais recorrentes, gera falta de confiança por parte dos 

mercados na sua capacidade de pagarem a dívida contraída, pelo que as 

instituições privadas mostram pouco interesse em financiar tais operações 

financeiras, quando o fazem, restringem significativamente o volume de 

empréstimos que os PEID podem contrair e oneram os juros. 

 

Uma alternativa aos mercados por parte dos PEID seria o Fundo Monetário 

Internacional, porém este só faz empréstimos quando estes estão enquadrados 

por um conjunto de alterações ao nível das políticas económicas, impondo os 

já “célebres” pacotes de ajustamento estrutural.  
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Perante a impossibilidade de se financiarem nos mercados, com vista a 

compensarem as perdas de receitas oriundas do exterior e/ou o aumento do 

peso dos pagamentos externos, os PEID ficam sujeitos a constantes processos 

de ajustamento, fazendo uso essencialmente de políticas de redução da 

despesas, já que, o ajustamento pela via da política de substituição da 

despesa, redireccionando a procura para os bens produzidos internamente, 

estar-se-lhe praticamente vedado. Pois que os PEID, por um lado, estão 

impossibilitados de desvalorizar a sua moeda, tendo em conta que a maioria 

deles apresenta uma paridade fixa com uma moeda forte, sob pena da 

descredibilização da política monetária, e por outro lado, estão muitos 

constrangidos na sua capacidade de aplicar contingentes de importação ou de 

subsidiar a exportação, visto que estas medidas contrariam as regras do 

comércio internacional. E além do mais as políticas de substituição da despesa 

nestes territórios tendem a estimular o aumento da inflação.  

 

Todavia, as políticas de redução da despesa nos PEID em vez de assentarem 

na eliminação dos gastos correntes, baseiam-se sobretudo na diminuição dos 

investimentos do Estado, na medida em que a máquina administrativa desses 

países são muito dispendiosas e possuem uma estrutura de custos pouco 

flexível, onde predominam as despesas com os vencimentos de funcionários e 

com a prestação de bens e serviços. Pelo que as medidas de eliminação de 

gastos ocorrem principalmente ao nível do investimento público, na restrição ao 

crédito concedido pelo sistema bancário e no aumento dos impostos com vista 

à redução do consumo privado, objectivando, assim, a diminuição da despesa 

ao nível da economia interna (KRUGMAN, 1991). Tal situação inibe a acção 

dos estabilizadores automáticos e impede a que os gastos públicos exerçam o 

seu papel contracíclico, aumentando a exposição dos PEID aos choques 

externos.  

 

Por outro lado, a elevada propensão desses países para a ocorrência de 

desastres naturais faz com que as suas economias sejam muito afectadas 

pelos mesmos. Apesar dos cataclismos naturais ocorrerem também em outros 

espaços, nas ilhas os seus impactes económicos são maiores no concernente 
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aos danos por unidade de superfície e aos custos per capita, consequência da 

pequena dimensão territorial, demográfica e económica (BRIGUGLIO, 1995). 

Muitas vezes esses desastres podem acarretar a destruição de todo o aparelho 

produtivo de um país, ou partes significativas do mesmo. A título de exemplo, 

as Nações Unidas informaram que em 1995 os furacões que afectaram São 

Cristóvão e Nevis provocaram danos económicos que ultrapassam os 105% do 

PIB nacional (UNITED NATIONS, 1999). Sendo essa situação recorrente em 

vários PEID.  

 

O estudo dos grandes núcleos insulares mostra que todos eles registam 

elevados níveis de vulnerabilidade económica (ver Fig. 9.2). Com realce para 

os PEID da região do Índico (0,572) que se destacam pelos elevados níveis de 

fragilidade económica e para Brunei (0,299) que apresenta o valor mais baixo. 

As restantes regiões PEID mostram um comportamento muito semelhante, com 

valores intermédios muito próximos uns dos outros, Pacífico (0,429), Golfo 

Pérsico (0,411), Atlântico (0,369) e Caraíbas (0,361). 

Fig. 9.2 – Índice de Vulnerabilidade Económica por Regiões PEID 

 
          Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
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Apesar das semelhanças patenteadas entre as diversas regiões PEID, está-se 

perante situações diversas. A análise do perfil de vulnerabilidade económica de 

cada um desses agrupamentos permite diferenciar situações variadas.  

 

OS PEID da região Índico sobressaem sobretudo pela sua grande dependência 

do comércio externo e pela sua elevada vulnerabilidade ambiental (ver Fig. 

9.3). Tenha-se presente que se está perante economias muito abertas, com 

grande vocação exportadora (Maurícias essencialmente produtos 

manufacturados, enquanto Seicheles e Maldivas sobretudo o turismo). Mas que 

também possuem uma base produtiva muito estreita e que são fustigadas 

intensamente pelos furacões.  

Fig. 9.3 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região Índico 

 
          Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 

Barém por sua vez apresenta um perfil muito semelhante ao anterior, porém 

deferindo deste pelo facto de possuir uma menor diversificação nas suas 

exportações e níveis inferiores de despesa pública (ver Fig. 9.4). Atenda-se à 

circunstância de estar-se perante um território monoespecializado na 
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exportação de gás natural, petróleo e seus derivados e que consegue obter 

maiores economias de escala pelo facto de ser um Estado mono-insular, 

comparativamente com Maldivas ou Seicheles, ambos países que possuem 

elevados níveis de fragmentação territorial. 

Fig. 9.4 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região do Golfo 
Pérsico 

 
       Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 

Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento das regiões Atlântico e 

Pacífico possuem igualmente perfis muito parecidos (ver Fig. 9.5 e Fig. 9.6). 

Destacando-se nos dois casos uma menor dependência em relação ao 

comércio internacional comparativamente com a média dos PEID, reflectindo a 

circunstância desses países ainda possuírem uma economia essencialmente 

agrícola, baseada no auto-consumo. A essa característica acresce-se ainda a 

situação de ambas as regiões apresentarem uma limitada diversificação nas 

exportações, vulnerabilidades ambientais significativas e despesas públicas 

muito elevadas. O que os deferência é o peso superior das despesas públicas 

na área do Pacífico, consequência da maior fragmentação territorial e da menor 
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dimensão dos Estados, que resulta em maiores deseconomias de escala no 

funcionamento da máquina administrativa. 

Fig. 9.5 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região do Atlântico 

 
       Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

Fig. 9.6 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região do Pacífico 

 
     Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
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Com perfis análogos surgem também os PEID das Caraíbas e Brunei (ver Fig. 

9.7 e Fig. 9.8). Quer os primeiros, quer o segundo possuem uma escassa 

diversificação das exportações (mais o segundo do que os primeiros), com uma 

elevada dependência do comércio externo (exportação de petróleo, gás natural 

e derivados no caso do Brunei e manufacturas e turismo nas Caraíbas), e 

níveis de vulnerabilidade ambiental muito acentuados. Porém, diferencia-os o 

facto de as Caraíbas apresentar níveis de despesa pública muito superiores ao 

do Brunei, consequência da multi-insularidade que caracteriza a primeira 

região.  
 

Fig. 9.7 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região das Caraíbas 

 
     Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
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Fig. 9.8 – Perfil de Vulnerabilidade Económica da Região do Mar da 
China Meridional 

 
     Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 

A observação detalhada do índice de vulnerabilidade económica ao nível dos 

países vem reconfirmar algumas das tendências já apontadas. Timor-Leste 

surge como o PEID que apresenta a maior exposição externa, sendo seguido 

de muito perto pelas Seicheles e Tuvalu (ver Fig. 9.9). Num patamar inferior, 

não muito distante dos primeiros, estão as Maldivas, Estados Federados da 

Micronésia, Ilhas Marshall, Palau e São Cristóvão e Nevis, destacando-se 

nesse subconjunto uma forte presença de Estados associados. Os restantes 

países mostram níveis de fragilidade económica muito semelhantes. Tonga é o 

único PEID que apresenta níveis de vulnerabilidade reduzidos, inclusive 

inferiores à média dos países em desenvolvimento, resultante essencialmente 

do facto de se estar perante um país pouco aberto ao comércio internacional e 

que vive num sistema de autarcia económica muito vincada. 
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Fig. 9.9 – Índice de Vulnerabilidade Económica por Países 

 
         Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
 

Deste conjunto de países em observação, atendendo à descontinuidade do 

nível de vulnerabilidade económica patenteado pelos Estados, pode-se 

constituir três grandes grupos (ARILLA et  al, 2003: 234). Assim, têm-se um 

primeiro grupo que padece de uma vulnerabilidade económica muito elevada e 

que agrupa essencialmente países da região Pacífico e Índico, com a excepção 

de São Cristóvão e Nevis que pertence às Caraíbas (ver Quadro 9.1). Este 

primeiro agrupamento destaca-se dos demais por possuir níveis de fragilidade 
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ambiental superiores á média dos PEID, com gastos públicos e uma 

dependência do comércio externo superior a dos restantes (ver Fig. 9.10).  

Quadro 9.1 – Níveis de Vulnerabilidade Económica 
  

Vulnerabilidade 
Muito Elevada 

Vulnerabilidade 
Elevada 

Vulnerabilidade 
Reduzida 

País IVE País IVE País IVE 
Nauru 0,378 Kiribati 0,297 Tonga 0,171
São Cristóvão e Nevis 0,387 Ilhas Salomão 0,299 Fiji 0,241
Palau 0,398 Dominica 0,300 Trindade e Tobago 0,249
Ilhas Marshall 0,430 Samoa 0,301 Brunei 0,252
E. F.da Micronésia 0,446 Cabo Verde 0,303 Bahamas 0,271
Maldivas 0,459 Santa Lúcia 0,304 Vanuatu 0,279
Tuvalu 0,500 Maurícias 0,309 Granada 0,286
Seychelles 0,509 S. V. e Granadinas 0,314 Ilhas Cook 0,290
Timor Leste 0,536 Niue 0,316
    Barbados 0,323     
    São Tomé e Príncipe 0,326     
    Comores 0,333     
    Antígua e Barbuda 0,347     
    Barém 0,361     

       Fonte: Vários e elaborado pelo autor 

Fig. 9.10 – Perfil de Vulnerabilidade Económica por agrupamentos de 
Países 

 
     Fonte: Vários e elaborado pelo autor 
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No extremo contrário têm-se os territórios com vulnerabilidade económica 

reduzida, atendo ao contexto PEID. Deste grupo constam apenas Estados das 

Caraíbas, Mar da China Meridional e do Pacífico, abarcando países de 

dimensão significativa no contexto em estudo, caso de Trindade e Tobago, 

Baamas e Brunei, mas também territórios de dimensão reduzida, como as Ilhas 

Cook ou Vanuatu. Este conjunto diferencia-se do anterior principalmente por 

uma menor exposição aos desastres naturais, por gastos públicos menos 

elevados e por uma menor dependência do comércio externo (ver Fig. 9.10).  

 

Com perfis comparáveis aos anteriores conjuntos têm-se um terceiro 

agrupamento de países com uma vulnerabilidade económica elevada (ver Fig. 

9.10), onde consta Estados pertencentes a todas as regiões PEID, 

exceptuando-se a região do Mar da China Meridional. Este subconjunto 

apresenta índices de diversificação das exportações semelhantes a dos 

restantes grupos, porém possui despesas públicas e uma dependência do 

comércio externo superior a dos países com vulnerabilidade económica 

reduzida e inferiores a dos Estados com fragilidades económicas muito 

elevadas. 

 

A elevada vulnerabilidade económica dos PEID acaba por ter efeitos muito 

significativos sobre as suas economias, mormente provocando maiores níveis 

de volatilidade no seu rendimento e no seu crescimento económico. 

 

2 INSTABILIDADE NO CRESCIMENTO ECONÓMICO 
 
 

A elevada exposição dos PEID aos choques exógenos faz com que o seu 

crescimento económico seja muito instável (BRIGUGLIO et al, 2007). Quando 

se observa a variação da taxa de crescimento do PIB dos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento, comparando-o com os países em 

desenvolvimento e desenvolvidos reconfirma-se a ideia. O índice de 

volatilidade do crescimento do PIB dos PEID (2,08) é três vezes superior a dos 

restantes países em desenvolvimento (0,68), e quatro vezes maior que a dos 

países desenvolvidos (0,60), (ver Fig. 9.11). Esse quadro resulta do grande 
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peso que o comércio externo tem na economia dos territórios insulares, da 

reduzida diversidade de bens e serviços que oferecem, de um limitado número 

de parceiros comerciais, da sua elevada susceptibilidade aos cataclismos 

naturais, bem como do elevado peso do Estados nas suas economias. O que 

os torna muito dependentes da flutuação dos mercados mundiais e da 

ocorrência de desastres naturais.  

Fig. 9.11 Índice de Volatilidade do Crescimento Económico 

 
             Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A leitura dos dados por grandes regiões PEID mostra que é no Barém, Golfo 

Pérsico, que o índice de volatilidade do crescimento assume os valores mais 

elevados. Já que este Estado assenta a sua economia na exploração de crude 

e derivados, estando por isso o seu crescimento muito dependente da evolução 

do preço do petróleo nos mercados internacionais. Situação semelhante ao que 

ocorre com Brunei no Mar da China Meridional (ver Fig. 9.12).   

 

Os PEID das Caraíbas, do Pacífico e do Índico apresentam posturas muito 

parecidas, contudo com níveis de volatilidade inferiores às do Golfo Pérsico e 

superiores ao do Mar da China Meridional. Tal situação explica-se pelo facto 

das três primeiras regiões basearem o seu crescimento económico 
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essencialmente em torno das receitas do turismo, das remessas dos 

emigrantes e das ajudas públicas ao desenvolvimento. Esses rendimentos têm 

um comportamento mais estável que os ganhos provenientes da venda dos 

produtos petrolíferos. 

 

Fig. 9.12  Índice de Volatilidade do Crescimento Económico 
por Regiões PEID 

 
                Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 

 

O mesmo raciocínio poderá ser aplicado aos PEID da região Atlântico, que se 

constitui como o espaço que mostra os menores níveis de volatilidade do 

crescimento económico. Embora, neste caso deva-se acrescentar também a 

menor incidência dos desastres naturais nestes Estados e sobretudo a sua 

fraca inserção na economia mundial. 

 

A observação dos dados ao nível dos países deixa transparecer que são os 

territórios que assentam a sua economia na exploração de matérias-primas que 

mostram os mais elevados níveis de instabilidade no crescimento. Caso de 

Trindade e Tobago (petróleo) e Nauru (fosfato). Brunei constitui uma excepção, 

isto porque a sua principal fonte de rendimento é o gás natural, um recurso 

com um preço mais estável que o crude (ver Fig. 9.13). Segue-se-lhes os 

países onde a actividade turística e as rendas administrativas (Estados 
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associados), têm muita importância (Seicheles, Maldivas, Ilhas Marshall, Santa 

Lúcia e Granada). 

Fig. 9.13  Índice de Volatilidade do Crescimento Económico por Países 

 
                Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
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A leitura agregada do índice de volatilidade do crescimento à escala dos 

países, considerando a descontinuidade existente entre eles (ARILLA et  al, 

2003: 234), permite distinguir três grandes conjuntos (ver Quadro 9.2): Países 

com um índice de volatilidade média, abarcando sobretudo os PEID de maior 

dimensão; Estados com um nível de volatilidade elevada, que engloba a 

maioria dos PEID, sem que haja a prevalência de nenhuma região geográfica 

ou categoria de países em particular; e Territórios com uma volatilidade muito 

elevada onde prevalecem os países que mostram uma elevada dependência 

das matérias-primas, do turismo e das rendas administrativas. 

Quadro 9.2 – Níveis de Volatilidade do Crescimento Económico 

  
 

Volatilidade  
Muito Elevada 

Volatilidade  
Elevada 

Volatilidade  
Média 

País IVC País IVC País IVC 
Seychelles 3,989 Antígua e Barbuda 1,706 Barbados 0,252 
Nauru 5,133 São Cristóvão e Nevis 1,779 Palau 0,451 
Ilhas Marshall 5,209 Brunei 1,804 Ilhas Salomão 0,529 
Tr. e Tobago 5,811 E. Fed. da Micronésia 2,136 Fiji 0,551 
    Dominica 2,234 Bahamas 0,681 
    São Tomé e Príncipe 2,301 Comores 0,755 
    Tuvalu 2,350 Tonga 0,929 
    Vanuatu 2,364 Cabo Verde 1,044 
    Ilhas Cook 2,751 Timor Leste 1,131 
    Granada 2,754 Samoa 1,137 
    Santa Lúcia 2,894 S.V. Granadinas 1,159 
    Maldivas 2,899 Kiribati 1,277 
    Barém 3,194 Maurícias 1,305 

           Fonte: UNCTAD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A elevada instabilidade no crescimento económico que estes territórios 

insulares evidenciam constitui uma desvantagem no seu processo de 

desenvolvimento económico e social (BRIGUGLIO et al, 2007), na medida em 

que ela acaba por ter implicações macros e microeconómicas. Mormente ao 

nível das políticas económicas seguidas pelos Estados, nas actividades das 

empresas, no combate à pobreza, afectando a performance e a estrutura 

económica desses países (ONU, 1999). 
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2.1 EFEITOS DE UM CRESCIMENTO ECONÓMICO VOLÁTIL 
 

A elevada variação no crescimento do PIB patenteado pelos PEID acaba por 

ter um conjunto de impactes sobre a sua economia, designadamente ao nível 

de uma menor acumulação de capital e de uma menor produtividade, que por 

sua vez geram menores níveis de crescimento económico (GUILLAUMONT, 

2005). Elementos esses que puderam explicar também a grande dependência 

desses espaços em relação ao capital externo e a reduzida competitividade do 

seu sector empresarial. 

 

As consequências dessa elevada volatilidade no crescimento estendem-se 

igualmente às variáveis intermédias, designadamente ao investimento e aos 

preços relativos (GUILLAUMONT, 2007). A instabilidade no crescimento tende 

a retrair o investimento privado devido à maior percepção de risco, mas 

também gera maior instabilidade na taxa de investimento, o que é um factor de 

menor produtividade média do capital. Por outro lado, à maior volatilidade do 

crescimento económico corresponderá uma maior volatilidade das receitas 

públicas e consequentemente do investimento público (GUILLAUMONT, 2005). 

 

A instabilidade dos preços relativos por sua vez, pela via da instabilidade da 

taxa de câmbio real, afecta significativamente o crescimento económico na 

medida em que ela exerce um efeito negativo sobre os factores de produção e 

sobre as taxas de investimento (GUILLAUMONT, 2005). Todavia, estas 

consequências não se limitam a afectar apenas os preços relativos, mas 

alargam os seus efeitos aos preços reais dos produtos, perturbando por 

exemplo, a produtividade agrícola e o bem-estar das populações. Induzindo 

deste modo situações de instabilidade social e política, que por seu turno 

engendram situações de menor crescimento (GUILLAUMONT, 2007). 

 

Do ponto de vista social a volatilidade no crescimento económico dos PEID 

traduz-se numa maior fragmentação social, afectando a coesão social desses 

países. Isto porque a instabilidade no crescimento tende a provocar uma 

redução mais lenta da pobreza, mas também porque gera sentimentos de 

frustração resultante de aumentos bruscos de rendimentos, que produzem 
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novas necessidades e expectativas, seguidas de movimentos de sentido 

contrário (GUILLAUMONT, 2005). Porém, os efeitos sociais mais visíveis se 

fazem sentir ao nível de uma maior vulnerabilidade social por parte das 

populações insulares. Mormente, com o crescimento do emprego no mercado 

não formal, em detrimento do formal; por um aumento do emprego não 

convencional (emprego em part-time, temporário e no domicilio); por menores 

níveis de protecção social; por piores condições de trabalho e de direitos 

laborais; e por uma maior instabilidade nos rendimentos e no emprego 

(UNITED NATIONS, 1999).  

 

A volatilidade do crescimento económico, acompanhada pela globalização 

económica, elemento potenciador de maior instabilidade, obriga a que estas 

economias estejam em constantes processos de reestruturação. O que por sua 

vez é um factor que tende a reduzir a coesão social, rompendo com possíveis 

linhas de diálogo existentes entre os actores económicos (governo, 

empresários, sindicatos), (UNITED NATIONS, 1999). Essa situação leva a uma 

diminuição da capacidade para se construir consensos políticos e sociais 

necessários para a concepção, credibilização e execução de políticas de 

desenvolvimento, uma das vantagens comparativas que os PEID possuem.  

 

CONCLUSÃO  
 

Como ideias centrais deste Capítulo salienta-se: 

 

- Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento padecem de níveis de 

vulnerabilidade económica muito superior aos dos restantes países em 

desenvolvimento, motivado pela sua maior exposição aos desastres naturais, 

pela elevada dependência em relação ao comércio internacional, pela escassa 

diversificação das suas exportações e pelo grande peso das despesas públicas 

no conjunto das suas economias;    

 

- Em decorrência dessa maior exposição aos choques externos, os PEID 

apresentam níveis de volatilidade no crescimento do PIB muito elevados 
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comparativamente com o conjunto dos países em desenvolvimento ou já 

desenvolvidos. Situação que resulta também em grande parte da sua elevada 

abertura ao comercio externo, da reduzida diversidade de bens e serviços que 

produz, da grande propensão à ocorrência de cataclismos naturais e da 

existência de Estados muito dispendiosos nos espaços insulares; 

 

- A maior volatilidade no crescimento económico por parte dos PEID reflecte-se 

em menores níveis de crescimento e de rendimento, consequência de menores 

níveis de acumulação de capital, de produtividade e de taxas de investimento, 

bem como, ainda, em maiores níveis de vulnerabilidade social. O que no 

conjunto potencia maiores níveis de fragmentação social e a perda da coesão 

social, diminuindo a capacidade destes Estados para construírem consensos 

entre os diferentes agentes económicos.  

 
 

 
 
 
 



 
______________________________________________________________________ 

279 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                CAPÍTULO X -        

 VANTAGENS COMPARATIVAS DA INSULARIDADE  
  

 

INTRODUÇÃO 
 

Os vários autores que se têm dedicado ao estudo das pequenas economias 

insulares em desenvolvimento destacam essencialmente a incapacidade 

dessas regiões em obterem economias de escala, em decorrência da sua 

reduzida dimensão, fraca acessibilidade e elevado nível de fragmentação 

territorial, descurando as possíveis potencialidades que esses espaços possam 

conter. Em reacção a esta postura propõem-se um enfoque que inclua também 

o “economies of place”, ou seja que destaque a ilha enquanto espaço único, 

que capitalize a especificidade geográfica desses territórios, na linha do que 

defende RATTER (2007).  

 

A insularidade apesar de engendrar situações de menor eficiência e eficácia 

económica, não deixa de potenciar igualmente situações e oportunidades que 

devidamente aproveitadas podem servir de eixos para promover o 

desenvolvimento económico e social destas nações. Contudo, para que tal 

aconteça torna-se necessário conhecer em que áreas estas vantagens 

comparativas ocorrem e compreender as razões de tais ocorrências, para 

poder-se potenciá-las. 
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O presente Capítulo tem por propósito responder a estas questões, pelo que 

foi estruturado em quatro pontos. O primeiro ponto analisa as vantagens 

comparativas reveladas dos PEID nas exportações de bens e serviços, os 

pontos 2 e 3 abordam a questão da coesão social e da modernização social, 

respectivamente, e o ponto 4 destaca, por seu turno, a questão da difusão das 

inovações tecnológicas nos pequenos Estados Insulares em desenvolvimento. 

 

A análise das vantagens comparativas dos PEID não se cingiu apenas ao 

estudo das exportações, como vem sendo hábito nas investigações que se 

dedicam a detectar a existência desses atributos, ela foi alargada a questões 

como a coesão social, a modernização social e a capacidade para incorporar e 

difundir inovações tecnológicas, na medida em que estes aspectos nos nossos 

dias se tornaram factores imprescindíveis para o bom desempenho competitivo 

de qualquer território. Veja-se a esse propósito a publicação organizada por 

BENKO e LIPIETZ (ORG.) (1994). 

 

Para a operacionalização deste Capítulo recorreu-se aos dados contidos nas 

publicações UNCTAD (2007), IMF (2007) e PNUD (2007). Os dados da 

UNCTAD (2007) e do IMF (2007) foram utilizados, para calcular o cociente de 

localização (CL) enquanto indicador de vantagem comparativa revelada. Por 

seu turno os dados do PNUD (2007) serviram para avaliar o nível de coesão 

social desses espaços, o grau de modernização social e a sua capacidade de 

difusão das inovações tecnológicas, por intermédio da análise da taxa líquida 

de matrícula no ensino primário, da taxa de fecundidade (número de filhos por 

mulher) e do número de utilizadores de internet por 1000 habitantes, 

respectivamente. 

 

1 VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS 
 
 
A observação do cociente de localização das exportações dos PEID mostra 

que as suas vantagens comparativas reveladas concentram nos sectores das 

viagens, serviços a passageiros, transportes, combustíveis e produtos 

alimentares (ver Fig. 10.1). Quando contraposto com o perfil das vantagens 
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comparativas reveladas dos restantes países em desenvolvimento, constata-se 

que esses se destacam sobretudo no sector dos combustíveis, dos produtos 

minerais e metálicos, bem como no sector dos outros transportes e serviços 

(ver Fig. 10.2). Ao passo que os países desenvolvidos possuem vantagens 

comparativas reveladas em todos os sectores de actividades com a excepção 

no dos combustíveis e dos outros serviços (ver Fig. 10.3). 

Fig. 10.1 – Perfil da Vantagem Comparativa Revelada dos PEID 

 
          Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 

A análise dos PEID por grandes regiões insulares corrobora esta leitura. Os 

PEID da região das Caraíbas apresentam vantagens comparativas no sector 

dos produtos alimentares, combustíveis, transporte e viagens (ver Fig. 10.4). 

Os PEID do Pacífico, por sua vez, evidenciam vantagens comparativas no 

sector dos produtos alimentares, matérias-primas agrícolas, minerais e metais, 

transportes, serviços a passageiros e viagens (ver Fig. 10.5). Enquanto que 

nos PEID do Índico sobressaem os produtos alimentares, combustíveis, 

transportes, serviços a passageiros e as viagens (ver Fig. 10.6). Situação 

idêntica ao que ocorre nos PEID do Atlântico, acrescentando-se a este a 

vantagem comparativa no sector dos outros transportes (ver Fig. 10.7). 
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Fig. 10.2 - Perfil da Vantagem Comparativa Revelada dos Países em 
Desenvolvimento 

 
        Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 10.3 - Perfil da Vantagem Comparativa Revelada dos Países 
Desenvolvidos 

 
           Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 
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Fig. 10.4  Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região das 
Caraíbas 

 
            Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 10.5 Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região do 
Pacífico 

 
            Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 
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Fig. 10.6  Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região do 
Índico 

 
            Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 
 

Fig. 10.7  Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região do 
Atlântico 

 
            Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 

 
Os PEID do Mar da China Meridional e da região do Golfo Pérsico são os 

territórios que possuem o menor número de vantagens comparativas 

reveladas. Apresentando a primeira região vantagens apenas no sector dos 
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combustíveis (ver Fig. 10.8), e a segunda nos sectores dos combustíveis, 

minerais e metais, e nos transportes e viagens (ver Fig. 10.9). 

Fig. 10.8  Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região do Mar 
da China Meridional 

 
          Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 
 

Fig. 10.9  Perfil da Vantagem Comparativa Revelada da Região do Golfo 
Pérsico 

 

 
          Fonte: UNCTAD (2007), IMF (2007) e elaborado pelo autor 
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A leitura dos dados numa escala mais ampla, ao nível dos países, permite 

constatar que a generalidade desses países concentra as suas vantagens 

comparativas no sector das viagens, seguindo-se o de transportes, de produtos 

alimentares, de combustíveis e de serviços aos passageiros. Se bem que 

Santa Lúcia e ilhas Salomão revelam, também, vantagens comparativas no 

sector dos produtos manufacturados e Palau e Barém no sector dos produtos 

minerais e metálicos (ver Fig. 10.10).  

 

Os dados demonstram que os PEID possuem vantagens comparativas 

essencialmente nos sectores ligados ao turismo (viagens), aos transportes e 

logística (transportes e serviços a passageiros e outros transportes), aos 

combustíveis e nos produtos alimentares. Podendo-se acrescentar ainda o 

sector dos serviços financeiros, ainda que não existam dados quantitativos que 

evidenciem tal facto. A generalidade dos observadores tendem a apontar este 

sector como uma área em que os PEID apresentam vantagens comparativas. 

 

A superioridade que os PEID mostram no sector dos produtos alimentares e 

das matérias-primas agrícolas é mais aparente do que real. Já que estes não 

conseguem competir com os grandes produtores continentais que tiram partido 

de economias de escala e um acesso mais rápido e barato aos mercados. 

 

Tal resulta da circunstância da agricultura exigir um elevado número de 

serviços públicos, ao nível de gastos com a investigação e extensão, que faz 

com que os custos per capita desses serviços nos PEID sejam muito elevados. 

Além do mais, nessas regiões os inputs físicos como máquinas/equipamentos, 

fertilizantes e pesticidas possuem custos mais elevados do que nas áreas 

continentais vizinhas devido às deseconomias de transporte e distribuição a 

que estão sujeitas (PERSAUD, 1982). 

 

Acresce a esses elementos a reduzida produção agrícola desses países, que 

agrava os custos ao nível da recolha, transporte, armazenamento, 

processamento e marketing. Muitas vezes a produção não alcança o mínimo 

crítico para ser exportado. 
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A essas condicionantes económicos juntam-se-lhes outros de natureza física: 

caso dos ciclones tropicais e das secas que afectam partes significativas das 
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produções; a fragilidade dos solos que estão sujeitos a fenómenos de erosão 

muito intensos; e a ocorrência de pragas biológicas, etc. (DEFERT, 1988). 

 

As limitações ambientais a que estes espaços estão sujeitas não se restringem 

apenas ao sector agrícola, elas fazem-se sentir inclusive sobre os recursos 

haliêuticos. Daí que ao contrário do que se acredita em muitos desses 

Estados, a sua biomassa marinha é limitada. Veja-se o caso das ilhas atóis, 

das Caraíbas e de Cabo Verde. O potencial pesqueiro dos PEID é elevado 

sobretudo na região Índico e Pacífico, pese embora sub-explorado devido à 

falta de capacidade técnica e económica dos nacionais para o fazer e à 

impotência para limitar a pesca ilegal realizada por embarcações estrangeiras 

(CONNELL, 1988). 

 

No entanto, devido à grande extensão das suas ZEE, a cobrança de direitos de 

pesca poderá vir a ser uma importante fonte de rendimento para alguns desses 

países (DOMMEN e HEIN, 1985), na condição de exercerem um maior 

controlo sobre as suas águas. O que não é exequível a curto prazo devido à 

exiguidade dos seus meios, a menos que contém com a ajuda de potências 

externas. 

 

Daí que as vantagens comparativas dos PEID no sector dos produtos 

alimentares e das matérias-primas agrícolas resultam essencialmente de 

acordos comerciais preferenciais estabelecidos entre os PEID e parceiros 

como a UE e os EUA. Caso das diversas convenções de Lomé, seguido do 

acordo de Cotonou que abarca a generalidade dos países da África, Caraíbas 

e Pacífico, permitindo que estes exportem para a UE em condições 

preferenciais, ou da iniciativa para a bacia das Caraíbas que permite aos 

países da região exportarem vários dos seus produtos para os EUA com 

isenção de taxas alfandegárias.  

 

Estes acordos asseguram determinadas quotas de importação para os 

produtos oriundos dos PEID, bem como um preço fixo para estes bens, 

fazendo com que os Estados insulares adquiram vantagens especiais para os 
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seus produtos. Evitando, desse modo, a competição com os preços 

internacionais, beneficiando de uma maior estabilidade nos preços e de uma 

elevada segurança nos investimentos (CONNELL, 1988), o que leva este autor 

a afirmar que a vantagem comparativa dos PEID nestes ramos resultam 

sobretudo da obtenção de subsídios e de contratos de longo prazo. Indo de 

encontro às teses que defendem que uma das vantagens comparativas dos 

PEID está na obtenção de acordos que fogem à lógica estrita do mercado ou 

do direito internacional (PRASAD, 2004 citado por AZZOPARDI, 2004). 

 

Todavia, estes pactos estão seriamente ameaçados devido às novas regras do 

comércio internacional, desenvolvidas no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), que tende a limitar significativamente os acordos 

preferenciais de comércio, já que alguns entendem que estes acordos 

distorcem o comércio mundial. 

  

O sector do turismo surge como a área em que os PEID apresentam os mais 

elevados níveis de vantagem comparativa, justificado pela grande 

concentração de recursos turísticos numa reduzida superfície. Onde se 

destacam: o mar com temperaturas elevadas durante todo o ano, no qual se 

pode praticar os banhos de mar, a pesca, o mergulho submarino, os cruzeiros, 

a navegação à vela e outros desportos náuticos, mormente os chamados 

desportos californianos (radicais) muito em voga; os recursos geológicos e 

geomorfológicos, caso dos vulcões activos e inactivos, das grutas resultante de 

processos de erosão, das formas estruturais que surgem em consequência de 

fenómenos erosivos, dos atóis, acompanhados dos respectivos canais, bem 

como das águas termais cada vez mais solicitadas para a prática do turismo; 

os recursos biológicos, onde sobressaem a vegetação singular e exuberante 

(palmeiras, coqueiros, mangais, florestas primárias, etc.) e uma fauna diversa 

(aves marinhas, focas, pinguins, cetáceos, tartarugas terrestres e marinhas, e 

alguma fauna relíquia, etc.), inseridos geralmente em área protegidas; um 

património construído e arqueológico peculiar (fortes, bastiões, defesas, 

igrejas, casas coloniais, etc.); os recursos culturais (música, dança, 

gastronomia, cultos religiosos, costumes e folclore, etc.), que muitas vezes são 

os últimos vestígios de civilizações passadas (DEFERT, 1988). 
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A esses elementos pode-se acrescentar igualmente a imaginação e a utopia 

que as ilhas proporcionam aos seus visitantes, dando-lhes a sensação de 

segurança e orientação, a ilusão de estar-se perante um mundo completo 

(GOSSLING e WALL, 2007). 

 

Muito associado ao sector do turismo encontra-se os transportes, onde se 

inclui a rubrica transportes e os serviços aos passageiros. A vantagem 

comparativa dos PEID nesses sectores decorrem essencialmente da 

circunstância de muitos desses Estados controlarem vias de passagem 

marítimas e aéreas essenciais à navegação internacional, mas também pelo 

facto de muitas vezes funcionarem como entreposto de carga, manutenção e 

descanso para a navegação internacional. Esta função de plataforma logística 

é reforçada ainda pela presença de entrepostos internacionais de 

telecomunicações (cabos submarinos e de fibra óptica, estações de 

telecomunicações e radar) e de laboratórios de suporte à investigação 

científica (DEFERT, 1988). 

  

O posicionamento estratégico dos PEID, enquanto plataforma logística, é 

testemunhado igualmente pelas organizações criminosas que cada vez mais 

tendem a utilizar esses territórios como pontos de passagem para fazer o 

tráfico de drogas e promover a emigração clandestina em direcção à Europa, 

aos EUA e à Austrália. Veja-se o papel das Caraíbas no tráfico de drogas e na 

emigração ilegal com destino aos EUA, de Cabo Verde em relação à UE ou 

mesmo de Vanuatu relativamente à Austrália. 

 

Um outro elemento que explica a vantagem comparativa dos PEID no sector 

dos transportes é a sua reduzida acessibilidade que terá obrigado muitas 

vezes os governos desses países a terem que criar companhias nacionais de 

navegação marítima e aérea, por forma a garantirem um serviço de transporte 

contínuo. Estas empresas acabam por prestar serviços aos países vizinhos, 

constituindo-se como uma importante fonte de recursos para os PEID 

(DOMMEN e HEIN, 1985). 
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Por sua vez, a vantagem comparativa dos PEID no sector dos combustíveis 

pode ser explicado em parte pela sua localização geográfica, já que pelo facto 

de funcionarem como entrepostos de manutenção e abastecimento acabam 

por reexportar montantes significativos de combustíveis para abastecer navios 

e aviões, sem falar no transbordo de combustíveis efectuado pelos super-

petroleiros, nas imediações da sua costa, para embarcações de menor 

dimensão, precavendo eventuais derrames. A esses elementos acresce-se 

ainda que alguns PEID são produtores e refinadores de crude e de gás natural, 

caso de Trindade e Tobago, Barém, Brunei e mais recentemente Timor-Leste e 

São Tomé e Príncipe. 

 

 A observação atenta indica ainda que os pequenos Estados insulares 

evidenciam vantagens comparativas no sector dos serviços financeiros e 

administrativos. Tais vantagens resultam do facto dessas economias 

possuírem escassas ligações com este sector, essencialmente oriundo do 

exterior, permitindo assim que os governos nacionais possam fazer baixar os 

impostos sobre essas actividades sem perigar a sua base doméstica de 

tributação, pelo contrário, tal situação acaba por beneficiar as economias locais 

(DOMMEIN e HEIN, 1985). 

 

Do exposto pode-se confirmar a ideia de que as vantagens comparativas dos 

PEID assentam essencialmente no sector dos serviços, tirando partido de 

rendas de situação. Porém, elas não se limitam ao revelado pelas estatísticas 

das exportações, abarcam outras dimensões das sociedades insulares 

igualmente importantes do ponto de vista económico. 

 

2 – COESÃO SOCIAL 
 

A coesão social, entendida como o funcionamento harmonioso da sociedade, é 

considerada um factor essencial para a consecução do desenvolvimento e 

para a competitividade de qualquer território. Isto porque o funcionamento 

cordato dos agrupamentos sociais não só favorece a definição de estratégias 

nacionais de desenvolvimento e as políticas para implementá-las, como 
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também cria um ambiente de maior confiança e diálogo entre os agentes 

económicos, facilitando a constituição de parcerias. A obtenção desses 

consensos são mais fáceis de serem alcançados nos pequenos Estados, na 

medida em que estes apresentam um nível maior de coesão social que os 

países de maior dimensão. Resultando daqui governos mais democráticos e 

estáveis, o que faz com que os objectivos económicos preconizados sejam 

mais facilmente alcançáveis comparativamente com Estados de maiores 

dimensões (BLAZIC-METZNER e HUGHES, 1982). 

 

Todavia, devido à complexidade do conceito, torna-se difícil apontar um 

indicador que pudesse servir de referência para se estabelecer comparações 

entre diferentes países. Uma opção seria utilizar o coeficiente de Gini da 

distribuição dos rendimentos e gastos por países, publicados pelo PNUD nos 

relatórios de desenvolvimento humano. Contudo, devido à complexidade do 

seu cálculo nenhum dos PEID em observação possui esse indicador. Em 

alternativa optou-se por utilizar a taxa líquida de matrícula no ensino básico:  

 

100TLIEP ×=
Z
x

 

em que TLIEP= Taxa líquida de matrícula no ensino básico,  X = número de 

alunos inscritos no ensino básico em idade escolar teórica para esse nível de 

ensino e Z = população total correspondente a esse grupo etário (PNUD, 

2007).   

 

A escolha recaiu neste indicador pela circunstância dele estar disponível para a 

generalidade dos países, possibilitando assim comparações, mas também pelo 

facto dele reflectir a estratificação social, a estrutura profissional, a 

diferenciação socioeconómica e os comportamentos psicológicos de cada 

sociedade, e por conseguinte permitir identificar estruturas e delimitações 

geográfico-sociais (MAIER et al, 1987: 112). Países em que a estratificação 

social é muito acentuada, com estruturas profissionais desequilibradas, onde a 

distribuição do rendimento seja muito díspar e cujos comportamentos 

psicológicos sejam muito variados, são sociedades em que o acesso à 
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educação básica é muito desequilibrada e a distância social em relação à 

educação é muito acentuada. Na medida em que nem todas as classes sociais 

e nem todos os grupos profissionais possuem rendimento e vontade para 

tanto. Ao contrário do que ocorre com Estados que possuem elevada 

homogeneidade social, onde a interacção social entre os cidadãos é maior e o 

contacto social com ideais modernas propiciam um aumento do nível de 

escolarização (MAIER et al, 1987: 119).   

 

Partindo do pressuposto de que este indicador reflecte o nível de coesão social 

de um dado território, pode-se afirmar que o grau de homogeneidade social 

dos PEID é superior a da generalidade dos países em desenvolvimento, já que 

a taxa líquida de inscrição no ensino básico do primeiro é 89,4% contra os 

83,2% do segundo. Sendo superado apenas pelos países desenvolvidos com 

uma taxa de 95,9% (ver Fig. 10.11). 

Fig. 10.11 – Coesão Social 

 
          Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Assim, se constata que é nos PEID do Golfo Pérsico (97%), do Atlântico 

(93,5%) e do Mar da China Meridional (93%) que a coesão social é mais 

elevada. Os PEID das Caraíbas (90,87%), do Pacífico (87,6%) e do Índico 

(85,2%) por seu turno são os que apresentam os valores mais baixos (ver Fig. 
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10.12). Reflexo da existência de Estados multinacionais com populações de 

origem Melanésia, Polinésia, micronésia, crioula, hindu e europeia onde 

coexistem simultaneamente várias religiões e culturas. Em contraponto, as 

regiões com elevada coesão social destacam-se pelo predomínio de Estados 

nações, com populações de origem diversa que conseguiram formar um 

substrato cultural próprio, tendo por base a religião islâmica, no caso de Brunei 

e Bahrein, e o cristianismo em relação a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 

Fig. 10.12  Coesão Social por Regiões PEID 

 
            Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A análise por países mostra que a grande generalidade dos PEID possuem 

elevados níveis de coesão social, destoando apenas as ilhas Salomão e as 

Comores que apresentam níveis de coesão social significativamente inferiores 

à média dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento (ver Fig. 10.13 e 

Quadro 10.1). 

 

As Comores, desde da sua independência (1975) tem estado sujeita a grande 

instabilidade política, consequência de um elevado centralismo e de uma 

distribuição muito desigual dos recursos públicos entre as diferentes ilhas, em 

benefício da Grand Comoro onde se localiza a capital do país. Situação que 
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fomentou o surgimento de movimentos separatistas na ilha de Anjouan, 

advogando um retorno à antiga metrópole colonial, a França. 

Fig. 10.13 Coesão Social por Países 

 
                 Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
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Quadro 10.1 – Níveis de Coesão Social nos PEID 

       Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

As ilhas Salomão por sua vez destaca-se por ser uma sociedade tradicional, 

estruturada em micro-comunidades de base linguística, que em média não 

ultrapassa as 500 pessoas. Não existindo uma unidade cultural que vá para 

além de uma ilha (TRYON, 2004 citado por REGNAULT, 2005). No início do 

séc. XXI verificou-se graves conflitos interétnicos no país, obrigando a 

intervenções por parte da Austrália e da Nova Zelândia, enquanto forças de 

manutenção de paz, isto porque se assistiu a um desmoronamento total do 

Estado. 

 

Contudo, estes dois casos não deixam de ser excepções, embora reconheça-

se também a ocorrência de conflitos nas Fiji, Vanuatu, Timor-Leste e 

esporadicamente em São Tomé e Príncipe, sem contudo atingirem as 

dimensões que os conflitos costumam ter nos países em desenvolvimento. 
           

A maior coesão social dos PEID resulta sobretudo da pequena dimensão, do 

isolamento e da fragmentação territorial que marcam esses espaços. A 

pequena dimensão favorece o encontro entre os actores, engendra uma 

  
Muito Elevada Elevada Baixa 

País 
TLIEP 

(%) País 
TLIEP 

(%) País 
TLIEP 

(%) 
Baamas 91 Dominica 84 Ilhas Salomão 63 
Barbados 98 Granada 84 Comores 55 
Santa Lúcia 97 Maldivas 79 
São Cristóvão e Nevis 93       
S. V. e Granadinas 90       
Trindade e Tobago 90       
Fiji 96       
Samoa 90       
Tonga 95       
Vanuatu 94       
Maurícias 95       
Seychelles 99       
Timor Leste 98       
Cabo Verde 90       
São Tomé Príncipe 97       
Brunei 93       
Barém 97         
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grande densidade de relações e interacções entre indivíduos, estimula ligações 

fortes e facilita a construção de estruturas representativas comuns. Por outro 

lado, o isolamento reforça a implicação nas questões locais, beneficia o 

engajamento cívico e a propensão para a acção colectiva, bem como o reforço 

identitário. A descontinuidade territorial por sua vez estimula a mobilidade 

espacial entre indivíduos e o estabelecimento de ligações entre os mesmos. O 

que no conjunto se traduz numa maior propensão para o consenso e para 

resistir aos choques externos (ANGEON e SAFFACHE, 2008). 

 

Características essas que acabam por ter implicações do ponto de vista 

económico através de um melhor conhecimento entre as pessoas, plasmadas 

em maiores níveis de fiabilidade, confiança e partilha de valores comuns; uma 

maior capacidade para antecipar e acompanhar o comportamento dos seus 

pares; e numa melhor circulação da informação, pelo menos dentro de uma 

mesma ilha, isto porque existe uma redução dos riscos nas transmissões, 

favorecendo os laços locais (ANGEON e SAFFACHE, 2008). 

 

Todos esses aspectos contribuem para uma melhoria da eficiência e da 

eficácia colectiva dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, factor 

decisivo de competitividade de qualquer território e de modernização das 

estruturas e dos comportamentos sociais. 

 

3 – MODERNIZAÇÃO SOCIAL  
 

A maior homogeneidade social dos PEID facilita a modernização das 

estruturas sociais e económicas na medida em que a coesão social elevada 

estimula o mimetismo social, visível entre outros nos comportamentos 

reprodutivos dessas sociedades. Efectivamente os PEID apresentam taxas de 

fecundidade inferiores às dos países em desenvolvimento, 3,2 contra 3,8 filhos 

por mulher respectivamente. Contudo, muito distante dos 1,6 filhos por mulher 

dos países desenvolvidos (ver Fig. 10.14). 
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Os valores referidos indiciam que os PEID possuem estruturas demográficas e 

socias mais modernas que a média dos países em desenvolvimento. 

Confirmados também por menores taxas de mortalidade e natalidade, e por 

índices de esperança de vida maiores. 

 

A maior modernização das sociedades insulares resulta de um conjunto de 

factores económicos e sociais, que se pode resumir na ideia de que estes 

territórios possuem um maior nível de ocidentalização que a generalidade dos 

países em desenvolvimento. Isto porque, os PEID há muito não mantêm laços 

culturais com as populações indígenas das áreas continentais vizinhas, mas 

também porque muitos dos pequenos Estados insulares são produtos da 

cultura marítima europeia dos últimos 500 anos, visível entre outros no 

predomínio do cristianismo nestes espaços, na prevalência das línguas 

europeias como línguas oficiais ou mesmo de línguas crioulas de base 

europeia. Sem contar que alguns desses países eram desabitados até a 

chegada dos europeus, sendo os seus actuais habitantes produto do 

cruzamento de culturas e raças forjadas pelos europeus (CALDWELL, 

HARRISON e QUIGGIN, 1980). 

Fig. 10.14 – Taxa de Fecundidade 

 
            Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
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Os PEID das Caraíbas, do Golfo Pérsico e do Mar da China Meridional são os 

que mostram as menores taxas de fecundidade, resultado de seu maior nível 

de desenvolvimento e consequentemente da adopção de padrões ocidentais. 

As maiores taxas de fecundidade surgem nos PEID do Índico, do Atlântico e do 

Pacífico, sociedades com um forte pendor agrícola (CALDWELL, HARRISON e 

QUIGGIN, 1980), (ver Fig. 10.15). Argumento que poderá ser validado quando 

se analisa a taxa de fecundidade por países. Já que é nos países onde o 

sector agrícola tem maior importância que a fecundidade é mais elevada. Veja-

se os casos de Timor-Leste, Comores, Samoa, Ilhas Salomão, Vanuatu, 

Tonga, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde (ver Fig. 10.16). 

Fig. 10.15  Taxa de Fecundidade por Regiões PEID 

 
             Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 

 

Do conjunto de países em observação, atendendo à sua taxa de fecundidade, 

Barbados, Trindade e Tobago e Maurícias são os únicos a poderem ser 

considerados como territórios que possuem uma estrutura demográfica 

moderna, já que a sua taxa de fecundidade se aproxima da dos países 

desenvolvidos. Existindo um segundo grupo de países composto por Bahamas, 

Granadas, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Maldivas, Brunei, Barém e 

Fiji que estão numa fase avançada da transição a caminho da modernização. 

Os restantes países mostram padrões reprodutivos conservadores, 

característicos das sociedades em desenvolvimento (ver Quadro 10.2). 
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A proximidade cultural dos PEID ao ocidente acaba por reflectir-se no padrão 

reprodutivo dessas sociedades, no aumento da idade média do casamento das 

mulheres, na maior mobilidade social e espacial das suas populações, na 

prevalência das línguas e culturas europeias que favorecem a adopção de 

conhecimentos codificados e facilitam as trocas comerciais com o ocidente, na 

arquitectura institucional desses países, facilitando a adopção das boas 

práticas governativas e da democracia liberal, bem como numa maior 

propensão para adoptar inovações tecnológicas oriundas dos países 

desenvolvidos. 

Fig. 10.16 – Taxa de Fecundidade por Países 

 
                Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
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Quadro 10.2 – Níveis da Taxa de Fecundidade 

        Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

4 – DIFUSÃO DE INOVAÇÕES 
 

A inovação entendida como um fenómeno de difusão espacial de ideologias, 

valores, conhecimentos e tecnologias, através da sua imitação pelos vários 

grupos sociais, gera novas ideias, novas formas de fazer as coisas, 

provocando mudanças. Ela depende de um conjunto de factores de ordem 

económico, social, psicológicos e das estruturas sociais, estando sujeita 

durante o seu percurso de expansão a inúmeras forças contrárias, mormente a 

tradição, que acabam por condicionar a sua velocidade de propagação (MAIER 

et al, 1987; SMALL e WITHERICK, 1992). 

 

Nos PEID a modernização/ocidentalização das estruturas sociais induz e 

estimula estes processos de difusão e de mudança, visível entre outros na 

elevada capacidade que estes mostram para assimilar, adaptar e fomentar 

novas tecnologias. Nestes Estados tais transformações tendem a ocorrer de 

forma mais rápida que nos restantes países em desenvolvimento. 

 

A análise da penetração da internet (número de utilizadores de internet por 

1000 habitantes) evidencia que a sua difusão nos PEID é superior a aquela 

que ocorre nos outros Estados em desenvolvimento, 177 contra 101 

utilizadores por 1000 hab., respectivamente. Ficando contudo muito distante 

dos 493 utilizadores por 1000 hab. dos países desenvolvidos (ver Fig. 10.17). 

  
Modernas Transição Conservadoras 

País TF País TF País TF 

Barbados 1,5 Baamas 2,1 Ilhas Salomão 4,4 
T. e Tobago 1,6 Granada 2,4 Samoa 4,4 
Maurícias 1,9 Santa Lúcia 2,2 Tonga 3,7 
  S. V. e Granadinas 2,3 Vanuatu 4,2 
  Maldivas 2,8 Comores 4,9 
  Brunei 2,5 Timor Leste 7 
  Barém 2,5 Cabo Verde 3,8 
  Fiji 3 São Tomé e Príncipe 4,3 
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Os valores de penetração mais elevados ocorrem nos PEID das Caraíbas 

(294), do Mar da China Meridional (277) e do Golfo Pérsico (213), coincidindo 

com os territórios que apresentam as estruturas sociais mais modernas. 

Ficando as restantes regiões, PEID do Índico (113,6), do Atlântico (90) e do 

Pacífico (36,8), com níveis de penetração consideravelmente inferiores (ver 

Fig. 10.18). 

Fig. 10.17 – Utilizadores de Internet 

 
               Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

A maior facilidade em absorver tecnologias por parte dos PEID é consequência 

do seu substrato cultural que faz com que os processos de transferência de 

tecnologia nesses territórios provoquem menores ondas de choque cultural, 

mas também porque os pequenos Estados insulares apresentam um 

enquadramento institucional e cultural mais próximo dos padrões ocidentais, 

portando mais familiarizados aos investidores que actuam nesses sectores 

(UNCTAD, 1985). 

 

A este argumento, deve-se acrescentar ainda o factor emigração, já que os 

emigrantes, para além de enviarem remessas em dinheiro, mandam 

equipamentos e outros géneros que trazem tecnologia incorporada (máquinas, 

instrumentos, apetrechos), sem falar dos conhecimentos adquiridos por estes 



Capítulo X – Vantagens Comparativas da Insularidade 
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
303 

 

durante a sua estadia no estrangeiro, que ao regressarem ao país de origem 

difundem-nos através da criação de empresas, por exemplo. Podendo resultar 

daqui inovações ao nível dos processos produtivos, assim como ao nível dos 

produtos e das organizações. 

Fig. 10.18 – Utilizadores de Internet por Regiões PEID 

 
                 Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

Complementarmente à emigração, a grande dependência económica dos PEID 

faz com que sejam importadores de parte significativos dos bens, serviços, 

equipamentos e matérias-primas que utilizam, estando por isso a par das 

inovações que ocorrem no mercado mundial nesses sectores. Por outro lado, a 

circunstância de alguns PEID terem economias muito abertas e assentes na 

exportação e no turismo impõem que estes estejam permanentemente a 

acompanhar as mudanças, de forma a continuarem a ser competitivos no 

mercado internacional. Sem contar que a própria actividade turística tende a 

ser um poderoso factor de transformação social introduzindo e difundindo 

inovações. 

 

Para esse comportamento dos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento contribui também a circunstância das mudanças sociais neste 

tipo de sociedades ocorrerem de forma mais rápida do que nos outros 
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territórios, consequência da sua pequena dimensão e da sua elevada coesão 

social que favorece a propagação acelerada dos novos comportamentos uma 

vez introduzidas e aceites (GODENAU, 1992). Na medida em que o principal 

factor impulsionador da inovação é a imitação, facilitada pela proximidade 

espacial em distâncias curtas e por relações de parentesco em escalas 

maiores (MAIER et al, 1987). 

  

A leitura dos dados ao nível dos Estados permite ver que são os PEID das 

Caraíbas, mais Barém, Brunei e Seicheles que  apresentam os mais  elevados 

níveis de penetração da internet. Nos restantes territórios pode-se falar de uma 

penetração incipiente (ver Fig. 10.19). Podendo agrupá-los em três grandes 

conjuntos (ver Quadro 10.3): 

 

- Países com elevada penetração de internet, que inclui os países 

supracitados; 

 

- Países com média penetração de internet, que abarca Trindade e Tobago e 

São Tomé e Príncipe;  

 

- Países com baixa penetração de internet, que comporta os restantes países. 

Aqui prevalecem sobretudo Estados do grupo Pacífico e Índico, com a 

excepção de Cabo Verde e São Vicente e Granadinas. 

 

A grande diferenciação existente entre estes grupos explica-se, tendo em 

consideração a proximidade espacial dos países aos centros difusores de 

inovação e a sua estrutura económica. A proximidade espacial das Caraíbas 

aos EUA, das Seicheles à Índia, de Barém a Dubai ou de Brunei a Singapura 

favorece a adopção de inovações oriundas destes centros tecnológicos de 

forma mais rápida por parte desses países. Por outro lado, por serem 

economias muito abertas, assentes em importações e exportações facilita a 

adopção de inovações. 
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Daí que os territórios que mostram baixas taxas de penetração de internet 

correspondam aos Estados que estão relativamente afastados dos grandes 

centros difusores de inovação e que possuem economias relativamente 

fechadas, não permitindo a introdução de inovações.   

Fig. 10.19 – Utilizadores de Internet por Países 

 
              Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
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Quadro 10.3 – Níveis de Utilização da Internet 

      Fonte: PNUD (2007) e elaborado pelo autor 
 

O afastamento relativamente aos grandes centros de difusão da inovação, 

conjugado com a reduzida dimensão e a elevada fragmentação territorial que 

caracterizam as pequenas economias insulares em desenvolvimento vão estar 

na origem de um conjunto de constrangimentos/sobrecustos que afectam 

sobremaneira as empresas implantadas nesses territórios. 

 

CONCLUSÃO 
 

Como pontos essenciais do Capítulo a relevar, destacam-se: 

 

- As vantagens comparativas reveladas dos PEID concentram-se 

genericamente no sector dos serviços (viagens, serviços à passageiros, 

transportes e combustíveis), embora o sector dos produtos alimentares e das 

matérias-primas agrícolas se apresente também como um ramo em que estes 

possuem superioridade, não tanto devido a sua eficiência e eficácia produtiva, 

mas graças sobretudo à sua capacidade de estabelecer acordos comerciais 

que fogem às regras convencionais;  

 

- Os PEID mostram possuir uma maior homogeneidade social quando 

comparados com outros territórios em desenvolvimento. Sendo este um 

  
Baixo  Médio  Elevado 

País  
Ut/1000 

hab. País  
Ut/1000 

hab. País  
Ut/1000 

hab. 
S. V. e Granadinas 84 T. e Tobago 123 A. e Barbuda 350 
Fiji 77 S. T. e Príncipe 131 Baamas 319 
Ilhas Salomão 8     Barbados 594 
Samoa 32     Dominica 361 
Tonga 29     Granada 182 
Vanuatu 38     Santa Lúcia 339 
Comores 33     Seychelles 249 
Maldivas 59     Brunei 277 
Cabo Verde 49     Barém 213 
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elemento que favorece o consenso social e político sobre as estratégias de 

desenvolvimento a seguir, mas também potencia uma maior eficiência e 

eficácia colectiva; 

 

- Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento possuem estruturas 

sociais mais modernas que a média dos países em desenvolvimento, 

consequência da sua maior proximidade cultural ao ocidente. O que acaba por 

tornar-se num factor facilitador dos processos de transformação económica e 

social necessários para se alcançar o desenvolvimento e a competitividade 

empresarial;  

 

- A facilidade em assimilar, adoptar e difundir inovações por parte dos PEID, 

podendo constituir, esta característica, um elemento favorável para a 

transformação económica e social desses territórios, já que estas mudanças 

provocam alterações nos processos produtivos, nos tipos de produtos 

oferecidos e nas próprias organizações adaptando-os aos novos desafios.  
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                                                                                   CAPÍTULO XI –  

CUSTOS EMPRESARIAIS DA INSULARIDADE 

ALGUMAS EVIDÊNCIAS  
  

 

INTRODUÇÃO 
 

O contexto macroeconómico, anteriormente analisado, juntamente com um 

quadro geográfico muito particular, marcado pela pequena dimensão espacial, 

demográfica e económica, pela reduzida acessibilidade e pela fragmentação 

territorial definem o ambiente económico no qual operam as empresas 

insulares. Este entorno económico acaba por funcionar como uma factor 

limitador do desempenho das empresas localizadas nos PEID, afectando 

sobretudo a sua capacidade de abastecimento, produção e distribuição.   

 

Tendo em consideração esses pressupostos, o presente Capítulo pretende 

constatar a existência de tais condicionantes e conhecer quais são os 

segmentos das actividades empresariais mais afectados. Todavia, um desígnio 

deste género exige um conjunto de dados com um nível de desagregação 

espacial e sectorial elevado, de difícil acesso. Não sendo, por isso, de se 

estranhar que estudos do tipo para o conjunto dos PEID sejam praticamente 

inexistentes. Embora, existam algumas investigações do género que abarcam 

as regiões insulares europeias que podem servir de referência. Veja-se 

BARDOLET (1989), FORT (DIR.), (1992), NORMA AÇORES (1992), CCI 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

310 
 

(1998), OREJA (COORD.) (1999), FUNDACION TOMILLO (2001), CCIAAC 

(2002) e CCIACS (2002). 

 

No concernente aos PEID destaca-se o relatório patrocinado pela 

Commonwealth Secretariat da autoria de WINTERS e MARTINS (2004) – 

Beautiful But Costly: Business Costs in Small Remote Economies. Um estudo 

que investigou a existência de sobrecustos nas actividades empresariais 

implantadas nas economias de pequenas dimensões e com difícil 

acessibilidade. Para tal recorreu a um inquérito que deveria ser preenchido 

pelas autoridades de cada país, a informar sobre o custo da mão-de-obra, 

transportes, electricidade, água, telefone, combustível, impostos, etc. Apesar 

da abundância de dados, esse estudo deixa transparecer um suporte teórico 

incipiente, o que se tentou colmatar abusando de correlações. No entanto os 

dados apresentados deixam margem para outras análises, apesar da sua 

elevada agregação espacial não permitir estudos detalhados por países ou por 

regiões PEID. A circunstância dele englobar a grande maioria dos PEID em 

observação na tese, com a excepção dos Estados insulares do Atlântico, faz 

crer que os dados aí utilizados podem ser extrapolados para o universo dos 

PEID sem incorrer-se em generalizações abusivas. Daí a sua utilização neste 

Capítulo. 

 

Recorreu-se igualmente ao estudo Doing Business 2009, documento publicado 

anualmente pelo Banco Mundial onde procura-se dar a conhecer os tipos de 

obstáculos que inibem o desenvolvimento dos negócios nos diversos países do 

Mundo, bem como a magnitude dos mesmos. Podendo ser entendido como um 

documento que reporta o ambiente de negócios existente em cada território. A 

opção pelo relatório de 2009, apesar de existirem relatórios mais recentes, 

resulta da circunstância dos dados utilizados na sua elaboração terem sido 

recolhidos até meados de Junho de 2008, não coincidindo portanto com o pico 

da crise económica e financeira, acontecimento que poderia ter influência 

significativa nas informações recolhidas. 
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No sentido de se conhecer os efeitos da insularidade sobre o desempenho 

económico das empresas implantadas nos PEID o Capítulo foi estruturado em 

8 pontos. No item 1 analisa-se o ambiente de negócios nos PEID, para nos 

números seguintes avaliar-se a existência de sobrecustos sobre os diversos 

elementos da cadeia de valor das empresas, respectivamente: 2) Infra-

estruturas; 3) Tecnologias; 4) Recursos Humanos; 5) Compras; 6) Produção; e 

7) Distribuição, culminando com uma análise de conjunto dos dados no ponto 

8.  

 

1 AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
 

A elevada dependência externa dos PEID, a sua acentuada especialização 

económica, conjugados com a sua grande vulnerabilidade ambiental e com 

uma forte presença do Estado na economia fazem com que estes territórios 

sejam muito vulneráveis do ponto de vista económico. Decorrendo daqui 

elevados níveis de incerteza e riscos para as empresas, mormente através de 

uma redução dos índices de lucros e de um aumento dos custos de 

investimento. Essa situação deveria estar plasmada nos índices que espelham 

o clima de negócios existentes nos PEID. 

 

Com vista a averiguar tal situação procedeu-se ao cálculo de um Índice de 

ambiente de negócios tendo por referência o supramencionado relatório Doing 

Business 2009. Para tanto, ordenou-se os países de forma decrescente, em 

função de cada um dos tópicos que compõem o documento (facilidade na 

abertura de empresas, na obtenção de alvarás de construção, na contratação 

de funcionários, no registo de propriedades, na obtenção de crédito, na 

protecção aos investidores, no pagamento de impostos, no comércio 

internacional, no cumprimento de contratos e no fechamento de empresas). 

Sendo que o valor final de cada país resulta do somatório da ordem que este 

ocupa em cada um dos tópicos. Por isso quanto menor o índice de ambiente 

de negócios, maior será a facilidade para se empreender as actividades 

empresariais. 
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A análise desse indicador mostra que o ambiente de negócios nos PEID é mais 

favorável do que aquele que existe na generalidade dos países em 

desenvolvimento, 840,4 contra 1010,5, respectivamente. Os Estados insulares 

são ultrapassados apenas pelos países desenvolvidos (496), (ver Fig. 11.1).  

Fig. 11.1 – Ambiente de Negócios 

 
             Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 

 

A análise por regiões mostra que os PEID com melhor clima de negócios são 

os do Golfo Pérsico (418), das Caraíbas (742,6) e do Pacífico (797,7). Em 

contraste com os da região Atlântico (1329,5), do Índico (955,8) e do Mar da 

China Meridional (875) que apresentam um ambiente de negócios menos 

favorável (ver Fig. 11.2). Leitura que poderá ser aprofundada com a 

observação dos dados ao nível dos países. Aqui destacam-se São Tomé e 

Príncipe (1483), Cabo Verde (1176), Timor-Leste (1325), Seicheles (888), 

Comores (1283), Brunei (875), Ilhas Salomão (878), Palau (915), Estados 

Federados da Micronésia (1010) e Granada (836) por patentearem um 

ambiente pouco favorável à realização de negócios (ver Fig. 11.3).  
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Fig. 11.2 – Ambiente de Negócios nas Regiões PEID 

 
            Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 

 

O ambiente mais favorável aos negócios nos PEID, quando comparado com os 

restantes países em desenvolvimento, pode ser justificado com o elevado nível 

de democracia e com a boa governação existente nesses territórios (tenha-se 

presente que o relatório Doing Business privilegia essencialmente a análise de 

regulamentos que melhoram o ambiente empresarial e as regulamentações 

que o possam restringir). Efectivamente existem vários indícios que mostram 

que o nível de democracia e boa governação tende a ser superior nos 

pequenos Estados insulares do que nos restantes países em desenvolvimento. 

ANCKAR (1995), citando HADENIUS (1992: 126), afirma que numa escala de 

0 a 10 os pequenos Estados insulares apresentam um nível médio de 

democracia de 7,1, contra os 3,6 dos restantes países em desenvolvimento. 

Veja-se que são os países com democracias mais incipientes ou com grande 

instabilidade política que possuem o ambiente de negócios menos favorável 

(São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, Seicheles, Comores, Brunei, 

Ilhas Salomão, Palau, Estados Federados da Micronésia e Granada). 

Contrariamente à generalidade das Ilhas do Pacífico e das Caraíbas que 

mostram um clima mais favorável às actividades empresariais. Estes têm uma 

tradição democrática liberal que remonta ao período das suas respectivas 

independências, portando onde a negociação, a concertação e o diálogo entre 

agentes económicos, sociais e políticos tende a ser regra. Embora, no caso do 
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Barém o seu elevado desempenho possa ser justificado sobretudo pela 

desregulamentação da sua economia e não propriamente pelos seus elevados 

padrões democráticos. 

Fig. 11.3 – Ambiente de Negócios por Países 

 
           Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 

 

A maior propensão democrática dos pequenos Estados insulares resulta 

essencialmente da sua pequena dimensão e isolamento, que facilita por um 

lado um maior e melhor controlo das decisões políticas por parte dos cidadãos, 

mas que por outro lado também permite às lideranças políticas terem uma 

melhor percepção das aspirações e desejos das populações (ANCKAR, 1995). 

A boa governação, por sua vez, acaba por se reflectir no desempenho 
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económico das empresas, criando um ambiente mais propício à actividade 

empresarial, sobretudo ao nível do funcionamento das infra-estruturas 

empresariais. 

 

2INFRAESTRUTURAS  
   

As infra-estruturas compreendem o conjunto de actividades que servem de 

suporte ao funcionamento das empresas, genericamente conhecidas por 

administração. Abarcando a contabilidade, finanças, informação, planificação, 

controlo, organização, espaço físico, etc.  

 

Para avaliar a existência de sobrecustos sobre esse elemento da cadeia de 

valor nas empresas localizadas nos PEID vai-se utilizar como indicadores a 

alíquota total de impostos (o valor dos impostos e contribuições a serem pagos 

pela empresa no segundo ano de operação, expresso como parcela dos lucros 

comerciais), (WORLD BANK, 2009), a taxa de juro dos empréstimos bancários 

concedidos pelos bancos comerciais (WINTERS e MARTINS, 2004) e o custo 

de obtenção de alvarás de construção (% da renda per capita), (WORLD 

BANK, 2009).  

 

2.1ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO  
 

Os dados mostram que o custo de obtenção de um alvará de construção  tende 

a ser significativamente menor nos PEID (160,6 %), quando comparado com os 

outros países em desenvolvimento (1237,6%), embora os custos dos PEID 

sejam quase o triplo do que ocorre nos países desenvolvidos (59,2%), (ver Fig. 

11.4).  

 

Os valores mais elevados para se obter uma licença de construção entre os 

PEID é atingido na região do Atlântico (689,8), seguido pelo Pacífico (235,5), 

com as restantes regiões a mostrarem custos muito reduzidos, aproximando-os 

do que ocorre nos países desenvolvidos (ver Fig. 11.5). Quando se faz uma 

leitura por países destacam-se São Tomé e Príncipe (740,5), Cabo Verde 
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(639,1), Vanuatu (356,7), Tonga (371,6), Ilhas Salomão (471,1), Kiribati (717,5) 

e Bahamas (241,6), como os países em que as empresas despendem mais 

para obterem autorizações para construir (ver Fig. 11.6).   

Fig. 11.4 Custo de Alvará de Construção 

 
            Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 
 

Fig. 11.5  Custo de Alvará de Construção por Regiões PEID 

 
            Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 



Capítulo XI – Custos Empresariais da Insularidade. Algumas Evidências  
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
317 

 

Fig. 11.6  Custo de Alvará de Construção por Países 

 
         Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 
 

Neste contexto, o custo de obtenção de alvarás de construção deve ser tomado 

como um indicador que atesta a facilidade com que as empresas interagem 

com a administração do Estado. Não sendo por isso de se estranhar que o 

mesmo seja menor nos PEID de que nos outros espaços em desenvolvimento. 

Já que os PEID por apresentarem uma maior maturidade democrática as 
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instituições do Estado tendem a funcionar melhor. Veja-se que é precisamente 

na região do Atlântico onde a democracia pluripartidária é mais incipiente que 

se constata os custos mais elevados para obtenção dos alvarás, reflexo de um 

desempenho menos conseguido por parte das instituições do Estado. 

Argumento esse que poderá ser estendido também às Ilhas Salomão e ao 

Reino de Tonga. Contudo, no caso de Vanuatu, Kiribati e Bahamas os 

elevados custos dos alvarás podem ser consequência da circunstância de 

serem ilhas coralíferas, o que obriga a especiais diligências para se averiguar a 

pertinência ou não das construções. 

 

 

2.2 IMPOSTO  
 

Por seu turno, a observação dos dados relativos ao pagamento de impostos 

efectuados pelas empresas insulares deixa transparecer que estas pagam 

menos tributos que as suas congéneres dos países em desenvolvimento e dos 

países desenvolvidos, com 38,7%, 51,1% e 44,6% do lucro, respectivamente 

(ver Fig. 11.7). Porém, a análise ao nível das regiões PEID mostra situações 

muito díspares. Sendo que é nos PEID da região do Atlântico que as empresas 

suportam maiores impostos (50,6%), seguindo-se-lhes os das Caraíbas (42%) 

e do Pacífico (40%). No sentido contrário têm-se os PEID do Golfo Pérsico 

(15%), do Índico (31%) e do Mar da China Meridional (37,4%) com as cargas 

tributárias mais reduzidas (ver Fig. 11.8).  

 

A análise por países permite destacar os Estados associados, Palau, Estados 

Federados da Micronésia e Ilhas Marschall, como os territórios que possuem a 

tributação mais elevada sobre as empresas, seguido de muito perto por Cabo 

Verde e São Cristóvão e Nevis, todos com taxas que ultrapassam os 50% dos 

lucros (ver Fig. 11.9).  
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Fig. 11.7 –  Alíquota de Imposto Total 

 
              Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 11.8  Alíquota de Imposto Total por Regiões PEID 

 
             Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 
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Fig. 11.9  Alíquota de Imposto Total por Países 

 
             Fonte: WORLD BANK (2009) e elaborado pelo autor 

 
A menor tributação dos lucros das empresas na generalidade dos PEID em 

comparação com os outros países em desenvolvimento pode ser explicado 

tendo em consideração que os poderes públicos destes Estados preferem 

tributar prioritariamente a importação e o consumo de bens e serviços, onde a 
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arrecadação de receitas é mais fácil, em detrimento das outras actividades 

económicas empresariais, onde o planeamento fiscal é mais facilmente 

aplicado e consequentemente garante menos receitas ao Estado. Enquanto 

que o desigual nível de tributação evidenciado pelos diversos agrupamentos 

insulares justifica-se sobretudo por razões de concorrência fiscal. Os diversos 

Estados tendem a aproximar o seu nível de tributação da dos vizinhos com 

vista a atrair e evitar fugas de capital e de investimentos. É o caso dos PEID 

das Caraíbas (42,3%) em relação aos EUA (42,3%), dos do Pacífico (40,1%) 

em relação à Austrália (50,3%) e à Nova Zelândia (35,6%), dos do Índico 

(31%) em relação à África do Sul (34,2%), do Barém (15%) em relação à 

Arábia Saudita (14,5%), do Brunei (37,4%) em relação à Malásia (34,5%) ou 

mesmo dos do Atlântico (50,6%) em relação aos seus vizinhos continentais, 

Senegal (46%), Guiné Equatorial (59,5%), (WORLD BANK, 2009). 

 

Contudo, a explicação para elevada carga tributária de alguns países como 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Comores, Palau, Estados Federados da 

Micronésia, Ilhas Marshall e São Cristóvão e Nevis está essencialmente na sua 

escassa integração económica regional com os territórios vizinhos. Mantém 

relações económicas predominantemente com as suas antigas potências 

colonizadoras e com as actuais potências protectoras. Não estando por isso 

obrigados a nivelar o seu nível de tributação da dos países vizinhos para 

manter a competitividade fiscal. O que não deixa de ser também um indício de 

uma débil integração na economia mundial. 

 

2.3TAXAS DE JURO 
 

No que concerne às taxas de juros pago pelos empréstimos bancários, as 

empresas dos pequenos Estados insulares estão igualmente em condições 

vantajosas. Na medida em que pagam menos juros do que as suas 

concorrentes dos restantes países em desenvolvimento, 13,5% contra 19%, 

respectivamente. Enquanto que nos países desenvolvidos a taxa de juro fica-

se pelos 10,72% (ver Fig. 11.10). Nesse particular os PEID da região do 

Pacífico e das Caraíbas estão em vantagem comparativamente com as outras 
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regiões, mormente com os países da África Subsaariana e a da Ásia do Sul 

(ver Fig. 11.11).  

Fig. 11.10 – Taxas de Juro 

 
            Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
 

Fig. 11.11 Taxas de Juro por Grandes Regiões 

 
             Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
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A situação de vantagem dos PEID comparativamente com os restantes países 

em desenvolvimento justifica-se pelo facto de a maior parte dos primeiros 

terem a sua moeda indexada a uma moeda forte e nalguns casos nem sequer 

têm moeda própria, fazendo uso de uma moeda de um país desenvolvido. 

Essa circunstância faz com que os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento gozem de uma maior estabilidade cambial, o que se reflecte 

em taxas de juros menores. Por outro lado, este regime cambial impõem uma 

forte pressão para a manutenção da disciplina macroeconómica, com um forte 

controlo sobre as finanças públicas e a inflação, favorecendo taxas de juros 

menores (ESTÊVÃO, 2004). 

 

A existência de taxas de juros menos elevadas nos PEID comparativamente 

com os restantes países em desenvolvimento abre espaço para um maior 

investimento por parte das firmas insulares, designadamente em tecnologia, 

que assumi hoje um papel crucial no desempenho económico das nações e 

das empresas. 

 

3TECNOLOGIA 
 

A componente tecnologia abarca o conjunto de actividades destinadas à 

obtenção, desenvolvimento e gestão de equipamentos e conhecimentos que 

permitam a empresa melhorar os seus produtos, processos e gestão. Um 

indicador que permite fazer uma aproximação ao custo de aceder a esses 

elementos é o custo por minuto de uma chamada telefónica local, isto porque a 

actividade empresarial tem como suporte tecnológico básico nos dias de hoje 

as denominadas tecnologias de informação e comunicação (TIC), que por seu 

turno nos países em desenvolvimento assentam sobretudo nas redes 

telefónicas. 

 

Assim sendo, constata-se que os custos por minuto de uma chamada 

telefónica local nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento (0,08 

US$/m) é superior quando comparado com a média dos países em 

desenvolvimento (0,06 US$/m), (ver Fig. 11.12). Com os valores mais elevados 
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a ocorrerem no agrupamento dos PEID do Pacífico (0,09 US$/m), seguido dos 

das Caraíbas (0,06 US$/m), (ver Fig. 11.13).  

Fig. 11.12 – Custo de Uma Chamada Telefónica Local 

 
              Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
 

Fig. 11.13  Custo de Uma Chamada Telefónica Local por Regiões 

 
              Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

Os elevados custos de comunicação que incorrem as ilhas reflectem os altos 

custos operacionais a que este sector está sujeito nesses espaços. Na medida 
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em que devido ao seu elevado isolamento e dispersão, uma chamada local 

para fora da ilha pode ser uma ligação a grandes distâncias (ROYLE, 2001). O 

que explica que seja no Pacífico que os custos de telecomunicações sejam os 

mais elevados, já que aqui as ilhas são mais isoladas e apresentam um grande 

distanciamento entre si.  

 

Para além desse aspecto, a existência desses sobrecustos nas 

telecomunicações nos PEID pode ser explicado tendo em consideração a 

inexistência de economias de escala no sector, devido à reduzida dimensão 

desses mercados, mas também ao facto de na maioria desses países o sector 

das telecomunicações desenvolver-se em regime de monopólio, já que o 

mercado não suporta mais do que um operador. A estas condicionantes 

acresce-se ainda a débil capacidade reguladora desses Estados, devido à falta 

de recursos humanos qualificados nessas áreas (KIRKMAN, 2002). 

 

 

4RECURSOS HUMANOS 
 

Os recursos humanos englobam as várias actividades relacionadas com a 

busca, contratação, formação e motivação do pessoal que labora na empresa. 

No caso presente vai-se distinguir entre a mão-de-obra pouco qualificada a 

trabalhar na indústria e afins e a mão-de-obra qualificada. 

 

4.1MÃODEOBRA INDUSTRIAL 
 

O custo da mão-de-obra não qualificada para trabalhar na indústria é superior 

nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento (1,69 US$/h) em 

comparação com o que ocorre no conjunto dos países em desenvolvimento 

(1,2 US$/h), (ver Fig. 11.14). Sendo que é nos PEID das Caraíbas que esse 

montante é mais elevado (2,75 US$/h), enquanto que nos PEID do Pacífico 

fica-se pelos 1,8 US$/h (ver Fig. 11.15).  
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Fig. 11.14 – Custo da MãodeObra Industrial 

 
            Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 11.15  Custo da MãodeObra Industrial por Regiões 

 
               Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

O sobrecusto da mão-de-obra nos PEID comparativamente com os restantes 

países em desenvolvimento resulta do facto do nível dos salários nos espaços 

insulares serem fixados de forma exógena, sem atender à economia local ou 

mesmo à produtividade do factor trabalho (POIRINE, 1993a). Está-se perante 

uma consequência do sindroma holandês. A entrada massiva de capital 
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oriundo do exterior faz aumentar a procura dos bens e serviços de consumo, 

fazendo com que os preços desses sectores subam mais rapidamente que as 

dos outros sectores económicos. Essa situação vai provocar um aumento dos 

salários dos sectores em expansão, que acabará por se alastrar também aos 

outros sectores de actividade económica (POIRINE, 2007). 

 

Atenda-se ao caso das Caraíbas onde as receitas turísticas têm um peso muito 

significativo, não sendo por isso de estranhar o facto de possuir custos de mão-

de-obra significativamente elevados quando confrontado com a média dos 

países em desenvolvimento. 

 

Acresce ainda que nesses territórios os sindicatos têm uma grande força 

política, resultado da elevada coesão social existente nesses espaços, 

pressionando a subida dos salários (CÉLIMÉNE e SALMÓN, 1995).   

 

4.2MÃODEOBRA QUALIFICADA 
 

À semelhança do que ocorre com a mão-de-obra não qualificada, os recursos 

humanos qualificados possuem custos mais elevados nos pequenos Estados  

insulares em desenvolvimento (20905 US$/ano) quando comparados com a 

média dos países em desenvolvimento (15618 US$/ano), (ver Fig. 11.16). Com 

os PEID das Caraíbas (28293 US$/ano) a superarem de forma significativa a 

média dos PEID, seguindo-se-lhes os PEID da região do Pacífico (20175 

US$/ano), (ver Fig. 11.17).  

 

Para além dos argumentos já apontados para explicar o sobrecusto da mão-de-

obra não qualificada nos PEID e que se aplicam igualmente à mão-de-obra 

qualificada, neste último caso acresce ainda a escassez de recursos humanos 

qualificados e dinâmicos. Os PEID são mercados de reduzida dimensão, onde 

a massa humana crítica é reduzida, em que a população com maior dinamismo 

económico e capacidade profissional sente-se compelida a emigrar, já que 

nestes territórios dificilmente conseguem dar vazão às suas ambições (OREJA 

(COORD.), 1999). Tal situação implica uma maior concorrência pelos recursos 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

328 
 

humanos qualificados por parte das empresas, fazendo aumentar os salários 

ou ter que recorrer à importação de mão-de-obra de outras paragens, onerando 

os custos das firmas. À semelhança do que ocorre com os restantes factores 

de produção, que maioritariamente têm que ser comprados no exterior. 

Fig. 11.16 – Custo da MãodeObra Qualificada 

 
                Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 11.17  Custo da MãodeObra Qualificada por Regiões 

 
                  Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
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5COMPRAS 
 

As compras congregam o conjunto de actividades relacionadas com a 

aquisição dos factores de produção (matérias-primas, materiais auxiliares, 

maquinaria, etc.).  

 

Nos territórios insulares as empresas têm que recorrer á importação para 

satisfazer essas necessidades, já que o mercado local geralmente não 

consegue responder a estas solicitações. 

 

Como indicador do custo associado à aquisição dos factores de produção vai-

se utilizar o custo de importar um contentor de 20’ por barco (US$), que por sua 

vez foi obtido através do cálculo do custo médio de importar um contentor a 

partir de Baltimore, Tokyo e Roterdão (WINTERS e MARTINS, 2004). A 

escolha do transporte marítimo justifica-se pela circunstância desse ser o meio 

de transporte mais utilizado pelas empresas dos PEID para fazerem a 

aquisição de matérias-primas e máquinas. 

 

A análise desse indicador mostra que os custos para importar nos pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento são substancialmente superiores aos 

verificados nos outros países em desenvolvimento, 2911 US$/contentor contra 

os 2250,83 US$/contentor, respectivamente (ver Fig. 11.18). Sendo os PEID da 

região do Pacífico os que incorrem nos custos mais elevados, com 3214,6 US$ 

por contentor transportado, secundado de imediato pelos PEID da região das 

Caraíbas com 3111,3 US$ por contentor transportado (ver Fig. 11.19).  

 

A explicação para esta situação de sobrecusto radica no facto dos transportes 

internacionais de mercadoria nos PEID estarem praticamente restritos aos 

meios marítimos e aéreos, bem como pela circunstância da quantidade de 

carga transporta para esses destinos ser diminuta, atendendo à reduzida 

dimensão demográfica e económica desses mercados, que faz com que os 

custos por unidade de produto transportado sejam muito elevados 

(BRIGLUGLIO, 1995). A esses elementos acresce ainda o facto de essas 

linhas funcionarem muitas vezes num sistema de concorrência imperfeita, 
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engendrando situações de monopólio natural, que agravam mais ainda os 

custos (CÉLIMÉNE e SALMON, 1995). A situação dos PEID das Caraíbas é 

paradigmática nesse aspecto. Veja-se que apesar dos índices de isolamento 

dos PEID da região Pacífico serem muito superiores aos dos PEID das 

Caraíbas, constata-se que os preços de transporte nos dois casos estão muito 

próximos uns dos outros. O que permite concluir que na determinação destes 

preços entram outras variáveis que não apenas a distância percorrida, 

mormente o poder dominante dos armadores sobre o mercado. 

 

Fig. 11.18 – Custos de Importação 

 
                  Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
 

Uma consequência imediata deste sobrecusto é o agravamento dos custos de 

produção das empresas insulares, tendo em conta que elas são muito 

dependentes de factores de produção importados. 
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Fig. 11.19  Custos de Importação por Regiões 

 
              Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

 

6PRODUÇÃO 
 

A produção comporta o conjunto de operações relacionadas com a 

transformação física dos factores em produtos ou serviços, implicando a 

utilização de um conjunto de máquinas, equipamentos e energia. Pelo que o 

custo de electricidade (US$/KWh) pode ser tomado com um bom indicador do 

custo de produção. 

 

Assim sendo, a observação do custo de electricidade mostra que os PEID 

apresentam tarifas energéticas superiores aos dos restantes países em 

desenvolvimento, com 0,19 e 0,18 US$/KWh, respectivamente (ver Fig. 11.20). 

Com os PEID do Pacífico a patentearem custos mais elevados do que os PEID 

da região das Caraíbas, 0,21 US$/KWh contra 0,16 US$/KWh, consequência 

de alguns dos países das Caraíbas serem produtores de petróleo, o que faz 

com que os seus custos energéticos sejam em média menos elevados (ver Fig. 

11.21).  
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Fig. 11.20  Custo de Electricidade 

 
                Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

Fig. 11.21  Custo de Electricidade por Regiões 

 
                Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 

Os elevados custos energéticos a que estes Estados estão sujeitos resulta 

essencialmente da incapacidade dos PEID em obterem economias de escala 

nesse sector, isto porque a fragmentação territorial obriga a instalação de 

várias pequenas centrais e redes eléctricas isoladas, pelo menos uma por ilha, 
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o que impede uma maior rentabilização das infra-estruturas e equipamentos 

energéticos (EURISLES, 2002). Aliás, à semelhança do que ocorre com as 

actividades de marketing, venda e distribuição das empresas insulares. 

 

7DISTRIBUIÇÃO 
 

Por distribuição entende-se o conjunto de acções levados a cabo pela empresa 

no sentido de fazer chegar aos clientes os produtos ou serviços acabados. 

Sendo que aqui também os transportes assumem uma importância fulcral. Daí 

que se tenha escolhido como indicador para avaliar a existência de 

sobrecustos nesse elemento da cadeia de valor empresarial, o custo para 

exportar um contentor de 20’ por barco (US$). Que por seu turno foi obtido 

através do cálculo do custo médio de exportar um contentor dos PEID para 

Baltimore, Tokyo e Roterdão (WINTERS e MARTINS, 2004). 

 

A leitura dos dados permite afirmar que os custos de exportação dos PEID é 

superior a dos restantes países em desenvolvimento, 2535,6 US$ contra os 

1935,9 US$, respectivamente (ver Fig. 11.22). Com os PEID das Caraíbas 

(2859,3 US$) a terem os custos mais elevados, seguido dos PEID do Pacífico 

(2701,3 US$), (ver Fig. 11.23).  

Fig. 11.22  Custo de Exportação 

 
               Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
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Fig. 11.23  Custo de Exportação por Regiões 

 
                Fonte: WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 

 
Tal desempenho resulta do reduzido volume de exportações dos PEID, que faz 

com que os custos de transporte por unidade de produto transportado sejam 

muito elevados. Por outro lado, o facto de estes países estarem isolados reduz 

a oferta de transportes apenas aos barcos e aviões, diminuindo a concorrência 

entre os meios de transporte. Agravado muitas vezes pela cartelização 

existente no sector dos transportes internacionais. Veja-se que apesar das 

Caraíbas estar espacialmente mais próximo de dois dos três mercados que 

estão a servir de referência para a presente análise (Baltimore e Roterdão), 

apresenta custos médios de exportação superiores às do Pacífico. 

 

8PARA UMA LEITURA DE CONJUNTO 
 

A leitura conjunta dos dados permite afirmar que as empresas dos PEID 

apresentam um sobrecusto médio de 3,74% comparativamente com as suas 

concorrentes dos países em desenvolvimento (ver Quadro 11.1). As empresas 

insulares só estão em vantagens nos elementos mais directamente ligados ao 

funcionamento do Estado, caso do custo de obtenção de alvarás de 

construção, impostos e taxas de juros de empréstimos bancários. Resultado 
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sobretudo da boa governação existente nesses territórios. Ao passo que nos 

sectores que dependem mais do livre funcionamento do mercado, caso do 

acesso às tecnologias, do custo da mão-de-obra, dos meios de transportes 

para importar e exportar, da electricidade para produção, os PEID mostram 

claras desvantagens. Decorrentes em grande parte da sua incapacidade para 

obter economias de escala e ao deficiente funcionamento do mercado nestas 

paragens, já que são muito propensos à formação de monopólios e oligopólios.  

Quadro 11.1 Custos Empresariais da Insularidade  
 
 

Elementos da cadeia de valor PEID’S 
(A) 

Países em 
Desenvolvimento 

(B) 
A-B %  

(A-B) 

Infra-estruturas 
Custo de obtenção de alvarás de 
construção (% da renda per capita) 160,68 1237,70 -1077,02 -87,02 
Alíquota de imposto total (valor dos 
impostos e contribuições a serem 
pagos pela empresa no segundo 
ano de operação, expresso como 
parcela dos lucros comerciais) 38,77 51,16 -12,38 -24,21 
Taxas de Juro de Empréstimos 
Bancários (%) 13,50 19,00 -5,50 -28,95 

Tecnologia 
Custo por minuto de uma chamada 
local (US$) 0,08 0,06 0,02 33,33 

Recursos Humanos 
Custo de mão-de-obra industrial 
por hora (US$) 1,69 1,20 0,49 40,83 
Custo de mão-de-obra qualificada  
por ano (US$) 20905,00 15618,00 5287,00 33,85 

Compras  
Custo  para  importar um contentor  
por Barco (US$) 2911,00 2250,83 660,17 29,33 

Produção 
Custo de electricidade KWh (US$) 0,19 0,18 0,01 5,55 

Distribuição 
Custo para exportar um contentor  
por Barco (US$) 2535,60 1935,95 599,65 30,97 
Média ………………………………………………………………………………………....3,74 

Fonte: WORLD BANK (2009), WINTERS e MARTINS (2004) e elaborado pelo autor 
 

A estrutura destes custos empresariais é claramente desfavorável às firmas 

insulares, limita em muito a sua capacidade competitiva. Sobretudo das 

empresas ligadas ao sector industrial exportador, já que este ramo faz um uso 
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intensivo dos transportes para abastecer e distribuir os seus produtos, mas 

também é um grande consumidor de electricidade e de mão-de-obra não 

qualificada. Itens nos quais os custos do países insulares são claramente 

desvantajosos. Senão veja-se: o custo de uma chamada local num PEID é em 

média 33,33% mais caro do que na média dos países em desenvolvimento; o 

mesmo podendo-se afirmar relativamente ao custo da mão-de-obra não 

qualificada (40,83%); ao custo da mão-de-obra qualificada (33,85%); ao custo 

de importar um contentor de 20’ por barco (29,33%); ao custo da electricidade 

(5,56%); e ao custo de exportar um contentor de 20’ por barco (30,97%).  

 

Em consequência dessa realidade nos PEID tendem a prevalecer as empresas 

do sector terciário, já que estas não são grandes consumidoras de energia, 

nem têm que fazer um uso sistemático dos meios de transporte para distribuir 

os seus serviços. O que limita os impactes da insularidade sobre a sua cadeia 

de valor. Estas empresas tiram partido da circunstância de muitos dos serviços 

que prestam exigir a presença simultânea do prestador do serviço e do cliente, 

evitando deste modo a concorrência internacional. Porém, as actividades que 

estão sujeitas à concorrência internacional, como é o caso da indústria 

exportadora, têm poucas oportunidades de vingarem nesses espaços. A menos 

que o país tenha uma dotação significativa de algum factor de produção, por 

exemplo mão-de-obra relativamente abundante, barata e disciplinada (caso das 

Maurícias), pescado abundante (caso das Seicheles), etc. 

 

Deve ser realçado ainda a circunstância dos sobrecustos de exportação 

(30,97%) das empresas instaladas nos PEID serem superiores aos seus 

sobrecustos de importação (29,33%) percorrendo-se a mesma distância. Esta 

situação pode ser explicada com o facto das exportações desses países 

abarcar um leque restrito e pouco volumoso de bens o que obsta a obtenção 

de economias de escala significativas, ao passo que as suas importações 

tendem a ser mais diversificadas e volumosas, facilitando a obtenção de 

maiores economias de escala. 
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Uma outra explicação possível para essa situação, relaciona-se com o facto 

dos poderes públicos insulares concederem maior atenção às actividades de 

importação, crucial para a sobrevivência desses territórios, do que ao sector 

exportador, muitas vezes residual. Estes geralmente estimulam a importação 

como forma de garantir a segurança alimentar e energética local e tentam 

proteger os importadores dos custos do contexto. Situação que não ocorre com 

os exportadores que recebem uma menor atenção por parte dos poderes 

públicos. 

 

Esta aproximação aos custos empresarias engendrados pela insularidade vem 

corroborar estudos semelhantes realizados em outras latitudes em momentos 

diversos. BARDOLET (1989), por exemplo, estimava o sobrecusto  gerado pela 

insularidade no sector dos transportes na Ilhas Baleares em 15%, 

comparativamente com a média espanhola. Representando este montante, 

então, 1% do PIB regional. No mesmo sentido aponta o estudo coordenado por 

FORT (DIR.), (1992), que estima que os sobrecustos provocados pela 

insularidade representavam 9% das vendas das empresas das Canárias de 

então. NORMA AÇORES (1992), por sua vez, frisa que a componente 

transportes representava a data do estudo em média 6,2% dos custos totais do 

sector empresarial dos Açores, sendo que no sector industrial esse montante 

atingia um máximo de 13,5%.  

 

Estudos mais recentes, com um entendimento dos efeitos condicionantes da 

insularidade que extravasam o sector dos transportes, confirmam estas 

tendências. A investigação realizada pela FUNDACIÓN TOMILLO (2001) 

quantificou os custos da insularidade na economia Canárias em 16,2% do PIB 

regional, com reflexos no transporte de mercadorias, recursos humanos e no 

armazenamento dos produtos. Sendo que o ramo económico mais afectado era 

o industrial. Conclusões essas partilhadas também pelo estudo levado a cabo 

pela CCIAAC (2002), que determinou que o sobrecusto resultante da 

insularidade nas empresas localizadas em Cagliari oscilavam entre os 14 e os 

17% da média italiana. Afectando sobretudo a componente transportes de 

matéria-prima e materiais (18,82%), transporte de produtos finais (16,7%), 

abastecimento em matérias-primas e materiais (15,64%), energia (15,55%) e 



A Insularidade e as suas Condicionantes Económicas 
O Caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 

_____________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

338 
 

gestão de stock de produtos acabados (12,27%). Ainda no mesmo ano, 

abarcando 13 regiões insulares europeias, surge o estudo da CCIACS (2002), 

que procura avaliar os efeitos da insularidade sobre as PME, fazendo uso de 

uma abordagem sobretudo qualitativa, apontando no mesmo sentido que as 

investigações supramencionadas. 

 

Não obstante, as diferenças de nível de insularidade, de estatuto político e de 

grau de desenvolvimento existente entre os PEID e as regiões insulares 

europeias indicadas, esta comparação põe em evidência que existem factores 

estruturais provocados pela insularidade que fazem com que as empresas 

localizadas em pequenos territórios insulares sejam menos competitivas que as 

que estão implantadas em espaços continentais, designadamente a pequena 

dimensão, a reduzida acessibilidade, a fragmentação territorial, o estatuto 

político e o nível de desenvolvimento.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Como ideias centrais deste Capítulo salienta-se: 

 

- A existência de um clima de negócios mais favorável nos PEID do que nos 

restantes países em desenvolvimento, não obstante os territórios insulares 

evidenciarem menores margens de lucros e exigirem maiores custos de 

investimento; 

 

- A ausência de sobrecustos sobre as infra-estruturas administrativas das 

empresas localizadas nos espaços insulares. Aqui as empresas suportam 

menores custos para pôr a funcionar a sua estrutura administrativa;  

 

- Contrariamente ao que ocorre com a componente tecnológica das firmas 

insulares, designadamente ao nível dos custos das chamadas telefónicas 

locais, que evidenciam um elevado sobrecusto quando confrontado com os 

custos suportados pelas suas congéneres continentais;   
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- Estes sobrecustos estão presentes também ao nível da mão-de-obra a 

laborar nos PEID, tanto na mão-de-obra não qualificada quanto na dos 

trabalhadores qualificados; 

 

- As compras das firmas insulares evidenciam igualmente a existência de um 

sobrecusto associado à importação de matérias-primas, máquinas e 

equipamentos; 

 

- Sobrecustos estes que se manifestam ainda ao nível da componente 

produção das empresas insulares, já que os PEID estão confrontados com 

custo da energia eléctrica superiores aos dos restantes países em 

desenvolvimento; 

 

- A componente distribuição das empresas insulares, por sua vez, está sujeita 

também a sobrecustos comparativamente com as suas concorrentes 

continentais, sendo inclusive superiores do que aqueles registados no sector 

das compras; 

 

- O conjunto de sobrecustos a que estão sujeitas as firmas insulares faz com 

que estas sejam menos competitivas que as suas rivais continentais. Essa falta 

de competitividade afecta sobretudo o sector industrial, já que este é altamente 

dependente dos transportes para abastecer-se de matérias-primas e de outros 

factores de produção, mas também para distribuir os produtos acabados, sem 

contar com os elevados custos de energia eléctrica que tolhem a sua 

capacidade produtiva. 
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                                                                                           CAPÍTULO XII –  

PAPEL DA DIMENSÃO, DA ACESSIBILIDADE, DA 

FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL, DO NÍVEL DE 

DESENVOLVIMENTO E DO ESTATUTO POLÍTICO 
  

 

INTRODUÇÃO 

 

Demonstradas as especificidades económicas dos pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento, tendo ficado evidente que alguns dos aspectos que 

caracterizam as economias em desenvolvimento fazem-se sentir com uma 

intensidade muito mais acentuada nos PEID do que nos restantes países em 

desenvolvimento, torna-se necessário conhecer as causas que estão na base 

de tais evidências. 

 

Nesse sentido, seguindo o proposto no modelo analítico, advoga-se que a 

magnitude que esses fenómenos assumem nos pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento resulta em grande parte da circunstância desses países 

serem territórios de pequena dimensão superficial, demográfica e económica, 

de terem uma acessibilidade reduzida e uma elevada fragmentação territorial, 

secundados subsidiariamente pelo menor nível de desenvolvimento económico 

e social desses espaços, bem como pelo seu estatuto político. 
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A validação de tais argumentos exige a sua confrontação com os dados reais 

para que se possa averiguar até que ponto essas variáveis conseguem 

explicar as evidências anteriormente aludidas. Por conseguinte, no presente 

Capítulo vai-se testar a validade estatística e analítica das hipóteses 

apresentadas ao longo dessa investigação. 

 

Com vista à consecução desse objectivo organizou-se este Capítulo em duas 

partes, em que no primeiro momento testa-se a validade estatística das 

hipóteses relativamente ao comportamento macroeconómico dos PEID, ao 

passo que na segunda parte averigua-se até que ponto as diversas 

componentes da insularidade afectam o desempenho empresarial das firmas 

insulares.    

 

A primeira parte foi estruturada em três itens: no ponto 1.1, Procedimentos, 

aclara-se os parâmetros utilizados para a efectivação dos cálculos; no item 1.2, 

Apresentação dos Resultados, expõem-se os resultados obtidos; finalizando-se 

com o ponto 1.3, Interpretação dos Resultados, onde se vai explicar as 

implicações dos resultados alcançados.  

 

Deste modo, a primeira parte deste Capítulo inteira-se em que medida as 

hipóteses elencadas na tese explicam o comportamento macroeconómico dos 

PEID, considerando a totalidade dos países em apreço. Para tanto recorre-se à 

aplicação da análise factorial, visando identificar a existência das tais 

dimensões latentes sugeridas no modelo teórico (tamanho, acessibilidade, 

fragmentação territorial, nível de desenvolvimento e estatuto político).  

 

As variáveis utilizadas para a realização do teste foram as analisadas nos 

Capítulos precedentes, mas tendo em consideração algumas condicionantes, 

mormente o facto de não se poder ter mais variáveis do que observações. Por 

conseguinte, procurou-se escolher um conjunto de variáveis que cumprem os 

critérios formais necessários à realização de uma análise factorial (ver HAIR et 

al, 1998; REIS, 2001; FERREIRA (ED.), 1999; e PASCUAL, 2003), e que 
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espelhassem também as hipóteses sobre as quais assenta essa investigação. 

O que terá obrigado a um conjunto de compromissos e escolhas. 

 

Assim sendo, como variáveis representativas da dimensão insularidade 

indicou-se o volume da população, o PIB, o índice de isolamento e o índice de 

fragmentação territorial. A variável superfície não foi considerada porque 

revelou não possuir correlação com nenhuma das restantes variáveis testadas, 

apresentando níveis de comunalidade muito baixas. O mesmo tendo ocorrido 

com a variável estatuto político. Considerou-se ainda as variáveis nível de 

desenvolvimento (IDH), especialização económica (índice de diversificação das 

exportações), vulnerabilidade ambiental (índice de vulnerabilidade ambiental), 

custo público da insularidade (percentagem do PIB gasto pelo governo), custo 

empresarial da insularidade (índice de ambiente de negócios), vulnerabilidade 

económica (índice de vulnerabilidade económica), dependência externa 

(coeficiente de dependência das transferências correntes) e vantagens 

comparativas (índice de coesão social, taxa de fecundidade e número de 

utilizadores de internet). No concernente à variável custos empresariais da 

insularidade não foi possível utilizar dados referentes ao custo de 

abastecimento, produção e distribuição, já que estes não se encontram 

desagregados ao nível dos países (ver Quadro 12.1).  

 

Nos casos de inexistência de dados para uma determinada variável de um 

dado território, utilizou-se a média da região a que o país pertence (Atlântico, 

Pacífico, Caraíbas, Índico), com excepção de Barém e Brunei. Para esses, fez-

se uso da média dos PEID. Esta opção implica alguns riscos, designadamente 

o de enviesamento dos dados, já que ela centra as varáveis, diminuindo a sua 

variabilidade. A alternativa a esta escolha seria excluir da análise os países 

para os quais não existem todos os dados, decorrendo daqui a perda de um 

grande número de casos e a consequente redução do tamanho do universo em 

estudo, bem como a obtenção de uma matriz de correlação inconsistente e de 

difícil leitura e interpretação. 
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Por sua vez, na segunda parte deste Capítulo valida-se a capacidade 

explicativa das hipóteses relativamente ao desempenho das empresas 

implantadas nos PEID. Na impossibilidade de ter acesso a uma amostra 

representativa das empresas localizadas nos PEID optou-se por testar as 

hipóteses nas empresas estabelecidas na ilha de Santiago em Cabo Verde. Tal 

expediente levanta a questão de se saber até que ponto os resultados daí 

advenientes podem ser extrapolados para o conjunto das firmas localizadas 

nos PEID. Contudo, este impasse é ultrapassável se se considerar que mais 

do que uma generalização estatística, que realiza interferências sobre um 

universo assente em dados empíricos recolhidos de uma amostra, pretende-se 

obter generalizações analíticas, que partindo de um modelo explicativo 

previamente definido confronta-se com a realidade empírica no sentido de se 

constatar a adequação do quadro teórico à mesma.  

 

O conhecimento dessa realidade assentou-se sobretudo na análise da atitude 

dos empresários/gestores face aos impactes da insularidade sobre os sectores 

empresariais. E por atitude, neste caso, entende-se “o conjunto de inclinações 

e sentimentos humanos, prejuízos ou distorções, noções preconcebidas, 

ideias, temores e convicções acerca de um assunto determinado” (SUMMERS, 

1970: 14), sendo um “elemento que permite descrever um modo particular de 

pensamento de um dado grupo” (BATISTA, 1982: 5), possibilitando “descobrir 

como é que as pessoas sentem o ambiente em que vivem” (CLAVAL, 1987: 

150), no caso presente, os impactes da insularidade sobre as empresas7. 

 

A escolha da técnica de análise de atitude fica-se a dever à inexistência de 

dados relativos ao desempenho das empresas, mas também à 

indisponibilidade dos agentes económicos em fornecerem informações 

quantificáveis, pelo que em vez de se fazer uso dos balancetes recorreu-se 

aos inquéritos.  

 

                                                 
7 Para um conhecimento mais detalhado sobre a utilização da análise de atitude em Geografia 
veja-se BAILLY (1977).  
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O inquérito abarcou um universo de 300 empresários/gestores, comportando 

40 firmas do sector primário (13,3%), onde se inclui a agricultura e as pescas, 

60 do sector secundário (20%), abarcando a indústria, a construção civil, a 

produção de água e energia, e as actividades extractivas, e 200 do sector 

terciário (66,6%), envolvendo o turismo, o sector financeiro, o comércio 

retalhista e grossista, o comércio informal, os transportes e as comunicações, 

procurando respeitar grosso modo a proporcionalidade dos diversos sectores 

de actividade económica no PIB cabo-verdiano. Para mais detalhes sobre o 

modus operandi do inquérito, veja-se o ponto 3.4 do Capítulo II. 

 

Por seu turno, para a análise dos referidos inquéritos, a segunda parte deste 

Capítulo, foi organizado num único item onde se apresenta os resultados e faz-

se a sua interpretação à luz dos postulados teóricos que têm orientado esta 

tese. 

 

1.  PAPEL  DAS  VARIÁVEIS  DA  INSULARIDADE  NO  DESEMPENHO 

MACROECONÓMICO DOS PEID  

1.1 – PROCEDIMENTO 

 

Como primeiro passo para a realização da análise factorial procedeu-se ao 

cálculo da matriz de correlação dos dados. Esta evidência que à excepção da 

variável fragmentação territorial, todas as restantes apresentam correlações 

significativas com pelo menos uma variável, superior a 0,5. Destacando-se a 

variável nível de desenvolvimento (IDH), que mostra correlações elevadas com 

as variáveis relacionadas com o ambiente de negócios e com a existência de 

vantagens comparativas, como já era de se esperar (ver Quadro 12.2). 

 

De seguida, com vista a constatação da validade de se levar a cabo a 

supradita análise, socorreu-se da aplicação de um conjunto de testes 

estatísticos, designadamente à estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao 

teste de esfericidade de Bartlett. 
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A aplicação dos referidos testes confirmou a validade de se levar a cabo esta 

análise factorial. Na medida em que o sig. (nível crítico) é inferior a 0,05, 

refutando assim a hipótese nula, e o valor da estatística de KMO é de 0,625 

(ver Quadro 12.3). Montante que pode ser considerado razoável para a 

realização de uma análise factorial (ver Quadro 12.4). 

 

Quadro 12.3 – Teste KMO e de Esfericidade de Bartlett 

 
 
 

Quadro 12.4 – Valores Referência para a Estatística KMO 

 

KM0 

1 - 0,90 Muito boa 

0,80 - 0,90 Boa 

0,70 - 0,80 Média 

0,60 - 0,70 Razoável 

0,50 - 0,60 Má 

<0,50 Inaceitável 

Fonte: Reis (2001; p. 279) 
 

Assegurada a pertinência da análise factorial, seguiu-se a extracção dos 

factores, utilizando os seguintes parâmetros: a) eixo principal como método de 

extracção; b) matriz de correlação como matriz de dados a utilizar na 

construção do modelo; c) valores próprios maiores do que 1 para definir o 

número de factores a extrair; d) e varimax como método de rotação dos 

factores. 
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1.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A análise dos resultados alcançados mostra que as variáveis apresentam 

comunalidades elevadas, ou seja, que o modelo factorial obtido explica uma 

elevada percentagem da variância das variáveis em observação (ver Quadro 

12.5).  

Quadro 12.5 – Comunalidades das Variáveis 

 
 

As variáveis que mais contribuem para a explicação do modelo factorial obtido, 

são a acessibilidade (isolamento), (99,8%), nível de desenvolvimento (IDH), 

(90,2%), tamanho da população (84,8%), PIB (78,5%), vulnerabilidade 

económica (80,2%), taxa de fecundidade (79,7%) e número de utilizadores de 

internet (73,0%), cuja proporção da variância explicada pela solução factorial é 

elevada. No sentido oposto surgem variáveis como os índices de coesão social 

e de fragmentação territorial, com 21,6 e 23,5% da variância, respectivamente 

(ver Quadro 12.5). Ou seja, o modelo factorial encontrado foi capaz de 

reproduzir uma elevada percentagem da sua variabilidade original. 
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Tendo analisado as comunalidades, torna-se necessário saber quantos 

factores devem ser considerados, por forma a que estes sejam capazes de 

explicar as variáveis incluídas na análise.  

 

A observação dos valores próprios (quantidade da variância total explicada por 

cada factor), mostra que apenas os quatro primeiros factores têm valores 

próprios superiores a 1 (ver Quadro 12.6). Com o primeiro factor a explicar 

36,3% da variância, o segundo 16,5%, o terceiro 10,8% e o quarto 9,3%, antes 

da rotação. Após a rotação (método varimax), visando uma melhor 

interpretação da estrutura factorial, verifica-se que há alguma alteração da 

proporção da variância explicada por cada um dos factores. Com o primeiro a 

explicar 21,6% da variância, o segundo 14,7%, o terceiro 14,4% e o quarto 

14,3%. No conjunto os quatro factores explicam 65,2% da variância dos dados 

originais (ver Quadro 12.6).  

 

Por conseguinte, estes dados sugerem a utilização de quatro factores. Ideia 

reafirmada quando se observa o scree-plot (ver Fig. 12.1). Além do mais, 

segundo HAIR et al (1998), nas ciências sociais uma solução que explique pelo 

menos 60% da variância total pode ser tomada como satisfatória. 

 

A leitura da matriz factorial rodada deixa transparecer que as variáveis que 

mais contribuem para o factor 1 são as variáveis nível de desenvolvimento 

(IDH), número de utilizadores de internet por 1000/habitantes, taxa de 

fecundidade e coeficiente de dependência das transferências correntes. Estes 

dois últimos com a particularidade de estarem inversamente correlacionados 

com a variável nível de desenvolvimento, já que quando maior for o valor deste 

último, menor tenderão a ser o valor dos primeiros, e vice-versa (ver Quadro 

12.8). 

 

As variáveis referidas anteriormente estão intimamente ligadas ao nível de 

desenvolvimento económico e social de um determinado território, daí que se 

sugira que este primeiro factor seja denominado de Nível de Desenvolvimento. 
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Fig. 12.1  Scree Plot 

 

Quadro 12.7 – Matriz Factorial Inicial 
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Quadro 12.8 – Matriz Factorial Rodada 

 
 
No segundo factor, as variáveis em maior evidência são a população e o PIB, 

seguidos a alguma distância pelas variáveis coeficiente de dependência das 

transferências correntes e pelo índice de diversificação das exportações. As 

variáveis população e PIB são reveladoras da dimensão demográfica e 

económica de um espaço. De sorte que se proponha que este segundo factor 

seja nomeado de Tamanho dos países (ver Quadro 12.8).  

 

O terceiro factor, por sua vez, realça as variáveis acessibilidade (índice de 

isolamento) e vulnerabilidade ambiental, apresentando as duas uma elevada 

correlação, pelo que se sugere que este factor seja apelidado de 

Acessibilidade (ver Quadro 12.8). 
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Finalmente, no quarto factor destaca-se a variável vulnerabilidade económica 

(ver Quadro 12.8), pelo que propõem-se que o mesmo seja chamado de 

Vulnerabilidade Económica. 

 

1.3 – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados alcançados autorizam que se possa afirmar que o modelo 

factorial obtido permite explicar 65,2% dos casos analisados. Destacando-se 

como principal factor que condiciona o desempenho macroeconómico dos 

PEID a variável Nível Desenvolvimento, responsável por 21,6% da variância 

observada. Tal circunstância não é de se estranhar, já que se está perante 

economias em vias desenvolvimento, sendo este factor um elemento que 

influência significativamente o desempenho macroeconómico desses espaços. 

 

A alguma distância surge o factor Tamanho dos países, que explica 14,7% da 

variância dos dados. Sugerindo ser um elemento importante na definição da 

especialização internacional dos PEID, bem como no seu nível de dependência 

externa. 

 

Com valores próximos ao do factor Tamanho dos países aparece o factor 

Acessibilidade a explicar 14,4% da variância. Podendo ser indicado, também, 

como um elemento importante na definição do nível de vulnerabilidade 

ambiental dos PEID. 

 

A vulnerabilidade económica, quarto factor, emerge, igualmente, como um 

factor relevante no desempenho económico dos pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento, explicando 14,3% da variância.   

 

Não obstante, o factor Nível de Desenvolvimento aparecer como o elemento 

que melhor explica o comportamento económico dos PEID, quando se analisa 

o factor insularidade (Tamanho dos países, 14,7% e Acessibilidade, 14,4%), 

constata-se que esse explica pelo menos 29,1% da variância total. 
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Confirmando deste modo a importância desses elementos no desempenho 

macroeconómico dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

 

Além do mais, quando se adiciona aos factores Tamanho dos países e 

Acessibilidade o factor Vulnerabilidade Económica, um dos elementos mais 

característicos das economias insulares e em grande medida decorrente do 

quadro geográfico dessas regiões, constata-se que estes três factores 

conseguem explicar 43,5% da variância total, o que é um valor muito 

significativo. Confirmando a ideia de que a insularidade é um elemento 

condicionador do desempenho económico dos PEID. 

 

No entanto, não foi possível aquilatar do papel desempenhado pelas variáveis 

Fragmentação Territorial, Estatuto Político e Dimensão Territorial. Tal pode ser 

explicado por várias ordens de razões, a saber: os indicadores utilizados 

podem não ter reflectido da melhor forma a dimensão económica dessas 

variáveis. No caso da variável fragmentação territorial em vez de se utilizar 

como indicador a partição do espaço físico, por ventura dever-se-ia ter utilizado 

o indicador dispersão populacional que estaria mais correlacionado com as 

actividades económicas. Ao passo que em relação à variável estatuto político 

utilizou-se um indicador de escala nominal (Estado associado 2 versus Estado 

independente 1), que acabou por não reflectir as implicações económicas 

dessa realidade; por sua vez a variável dimensão territorial não apresentou 

correlações relevantes com nenhuma das variáveis em apreço na investigação, 

à semelhança do que vem sendo constatado por diversos autores. Sugerindo 

que a mesma não tem relevância estatística para explicar o desempenho 

económico dos PEID, daí que não tenha sido incluída na análise factorial. 

 

Todavia, deve-se ter presente que está-se perante um exercício estatístico, 

com as virtudes e os defeitos que lhe são conhecidos. Portanto, não 

invalidando outras formas de testar as hipóteses, mormente pela via do 

raciocínio lógico e utilizando outras escalas de observação. O que será tentado 

na segunda parte deste Capítulo, podendo contribuir para aclarar o papel de 

algumas das hipóteses descartadas e não consideradas nesta abordagem. 
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2.  PAPEL  DAS  VARIÁVEIS  DA  INSULARIDADE  NO  DESEMPENHO  DAS 

EMPRESAS IMPLANTADAS NOS PEID. O CASO DAS FIRMAS DA ILHA DE 

SANTIAGO 

 

Tendo sido testada a validade explicativa das hipóteses relativamente ao 

desempenho macroeconómico dos PEID impõem-se que as mesmas sejam 

aferidas em relação ao comportamento das empresas localizadas nestes 

territórios, no sentido de se perceber de que forma a insularidade afecta a 

cadeia de valor dessas firmas, como as suas diversas componentes fazem 

sentir a sua influência e se os seus efeitos reflectem do mesmo modo em todos 

os sectores de actividades económica.  

 

Neste âmbito vai-se primeiramente considerar essas questões para o conjunto 

das empresas localizadas na Ilha de Santiago, para de seguida confrontar-las 

com o que ocorre em cada um dos sectores de actividade económica em 

específico. 

 

A análise dos inquéritos aplicados ao conjunto dos empresários/gestores 

entrevistados em Santiago mostra que a insularidade afecta essencialmente as 

componentes empresariais da tecnologia, compra, produção, venda e 

distribuição, ao passo que os restantes elementos da cadeia de valor das 

empresas, infra-estruturas, recursos humanos e marketing, não são afectados  

(ver Fig. 12.2). 

 

A observação dos impactes da insularidade, atendendo ao sector de actividade 

económica em que opera a empresa, evidência um perfil semelhante ao do 

gráfico anterior. Ou seja, são essencialmente os mesmos elementos da cadeia 

de valor os impactados pela insularidade nos vários sectores de actividade 

económica (compras, produção, vendas e distribuição). Todavia, nos sectores 

primário e secundário, para além dos elementos já indicados, é afectado 

também a componente tecnologia (ver Fig.12.3). 
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Fig. 12.2Impacte da Insularidade sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas 

 
         Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor 

 

Fig. 12.3Impacte da Insularidade sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas por Sector de Actividade Económica 

 
         Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
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Os referidos perfis coroboram genéricamente as conclusões chegadas no 

Capítulo XI, Quadro 11.1, que apontam como elementos da cadeia de valor das 

empresas mais afectados pela insularidade a tecnologia, as compras, a 

produção, a venda e distribuição e os recursos humanos, ainda que, no caso 

das empresas de Santiago, os recursos humanos não surjam como muito 

afectados. 

 

A semelhança de comportamento entre a estrutura de custos empresariais dos 

PEID e o contexto onde estão inseridas as empresas da Ilha de Santiago (ver 

Fig. 12.2 e Quadro 11.1), volta a legitimar e reforçar a pretenção de se utilizar 

esses dados  para se proceder a uma generalização analítica. 

 

A apreciação do peso das diversas componentes da insularidade na definição 

dos perfis acima expostos indica o Estatuto Político como a variável que mais 

influi sobre as empresas, seguido pela fragmentação territorial, tamanho 

espacial, demográfico e económico, nível de desenvolvimento e  acessibilidade 

(ver Fig. 12.4). Padrão que se repete quando se examina a influência das 

diversas componentes da insularidade sobre os vários sectores de actividade 

económica (ver Fig.12.5). 

Fig. 12.4Impacte das Variáveis da Insularidade sobre as Empresas 

 
               Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
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Fig. 12.5Impacte das Variáveis da Insularidade sobre as Empresas por 

Sector de Actividade Económica 

 
        Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
 

O Estatuto Político afecta essencialmente o elemento compra, seguido a 

grande distância pelas componentes produção, venda e distribuição, recursos 

humanos e marketing (ver Fig. 12.6). Tal resulta do facto do Estatuto Político 

ser um factor que limita a circulação de pessoas e bens, devido à 

obrigatoriedade de vistos e de taxas alfandegárias, dificultando desse modo as 

compras que as empresas realizam no exterior, bem como a capacidade 

produtiva das mesmas, já que são muito dependentes de factores de produção 

importados. Por outro lado, as diferenças de normas técnicas e sanitárias entre 

países complicam as actividades de produção, venda e distribuição, e a 

divulgação dos produtos e serviços entre países. 

 

As empresas mais afectadas pela variável Estatuto Político são as dos sectores 

primário e secundário devido à sua natureza material e por serem actividades  

altamente reguladas e regulamentadas. Contrariamente o sector terceário, 

devido à sua condição imaterial, está menos sujeito a entraves de ordem 

politico-administrativos (ver Fig. 12.7). 
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Fig. 12.6Impacte do Estatuto Político sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas 

 
           Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor 
 

Fig. 12.7Impacte do Estatuto Político sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas por Sector de Actividade Económica 

 
               Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
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Está-se em crer que estas implicações económicas do Estatuto Político podem 

ser transpostas para o conjunto dos PEID independentes, embora com 

intensidades variáveis, já que mesmo entre este grupo, a facilidade de 

circulação de pessoas e bens varia muito. Os PEID membros da 

Commonwealth benefeciam de maiores facilidades de circulação de pessoas 

em relação ao Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia do que os PEID 

integrantes da Organização da Francófonia e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa em relação a França ou a Portugal.  

 

Relativamente aos PEID associados o problema não se coloca, já que uma das 

características do estatuto de associação é a livre circulação de pessoas e 

bens entre o Estado associado e a potência protectora. 

 

A Fragmentação Territorial surge como a segunda componente da insularidade 

que mais influi nas actividades empresariais na Ilha de Santiago, fazendo sentir 

os seus efeitos sobretudo ao nível das infra-estruturas, compras, vendas e 

distribuição, comportamento esse que é partilhado por todos os sectores de 

actividade económica (ver Fig.12.8 e Fig.12.9).  

Fig. 12.8Impacte da Fragmentação Territorial sobre a Cadeia de Valor 

das Empresas 

 
               Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
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Fig. 12.9Impacte da Fragmentação Territorial sobre a Cadeia de Valor 

das Empresas por Sector de Actividade Económica 

 
            Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
 

A explicação para este perfil, relaciona-se com o facto da Fragmentação 

Territorial obrigar à desmultiplicação das infra-estruturas e equipamentos das 

empresas por várias ilhas, dificultando a obtenção de economias de escala; 

entravar o abastecimento das empresas (compra), sobretudo em produtos e 

serviços produzidos no arquipélago; afectar as actividades de venda e 

distribuição das firmas, já que estas estão sujeitas a rupturas de carga, 

encarecendo a distribuição; e impossibilitar que se tire partido de economias de 

aglomeração. 

 

Os efeitos da Fragmentação Territorial atingem essencialmente as empresas 

radicadas nos PEID multinsulares, na medida em que as firmas localizadas nos 

PEID monoinsulares não estão sujeitas à obrigatoriedade de criar infra-

estruturas e equipamentos e a proceder rupturas de cargas entre as várias 

ilhas. 
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A componente Tamanho Territorial, Demográfico e Económico, por seu turno, 

faz sentir a sua presença principalmente ao nível da produção, venda e 

distribuição, e da tecnologia (ver Fig. 12.10). Padrão que é seguido pelos vários 

sectores de actividade económica, porém com algumas nuances.  

 

Fig. 12.10Impacte do Tamanho sobre a Cadeia de Valor das Empresas 

 
             Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
 

No sector terciário o elemento da cadeia de valor mais afectado pela variável 

Tamanho é a produção, ao passo que nos sectores secundário e primário, para 

além da produção, destacam-se também a venda e distribuição e a tecnologia 

(ver Fig. 12.11). 

 

O Tamanho Espacial, Demográfico e Económico do território influi em 

elementos como a produção, venda e distribuição e na tecnologia das 

empresas, na medida em que esta variável condiciona a dotação de recursos 

naturais e humanos que as firmas têm ao seu dispor para transformar em bens 

e serviços; influi na dimensão do mercado interno que as empresas possuem 

para venderem os seus produtos e serviços; e determina a existência de 

empresas fornecedoras de soluções tecnológicas e a intensidade com estas 

que são utilizadas. 
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Fig. 12.11Impacte do Tamanho sobre a Cadeia de Valor das Empresas 

por Sector de Actividade Económica 

 
          Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
 
 

O desempenho da variável Tamanho acima analisado corresponde grosso 

modo ao que tem sido descrito por diversa literatura, mesmo em espaços não 

insulares de maior dimensão, pelo que facilmente se pode admitir que este 

padrão ocorre na generalidade dos PEID, ainda que com intensidades 

variáveis, tendo em conta a diversa dimensão espacial, demográfica e 

económica desses Estados. 

 

No que concerne à variável Nível de Desenvolvimento, ela não se mostra como 

uma componente que afecta significativamente a actividade empresarial em 

Santiago, se bem que no sector secundário os elementos compra e tecnologia 

sejam ligeiramente atingidos (ver Fig. 12.12 e Fig. 12.13). 
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Fig. 12.12Impacte do Nível de Desenvolvimento sobre a Cadeia de 

Valor das Empresas 

 
             Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  

 

Fig. 12.13Impacte do Nível de Desenvolvimento sobre a Cadeia de 

Valor das Empresas por Sector de Actividade Económica 

 
                  Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor  
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Tal resulta da circunstância do sector secundário (indústria, construção e 

extracção de inertes), ser muito intensivo em capital financeiro, porém o 

reduzido nível de desenvolvimento desses territórios faz com que estas 

empresas sejam confrontadas com grandes dificuldades  para acederem aos 

recursos financeiros que necessitam para se abastecerem em matérias-primas 

e máquinas. 

 

A inexistência de impactes relevantes da variável Nível de Desenvolvimento 

sobre as empresas da Ilha de Santiago traduz uma melhor adaptação dos 

empresários/gestores a esta componente comparativamente com os anteriores. 

Todavia, está-se em crer que esse padrão não se pode estender à totalidade 

dos PEID, na medida em que os países que possuem sectores empresariais 

mais diversificados e sofisticados, mormente com serviços avançados e 

indústrias com uma forte componente tecnológica, padecerão dos efeitos da 

menor eficiência empresarial engendrados por um baixo nível de 

desenvolvimento económico e social e pela excassez de capital financeiro. 

 

A Acessibilidade, por seu turno, surge como uma componente pouco 

significativa, influindo de forma residual no desempenho das empresas de 

Santiago (ver Fig. 12.14). Limitando os seus efeitos ao sector secundário ao 

nível da produção e das infra-estruturas, devido em grande parte às constantes 

rupturas de matérias-primas básicas, muito comuns nos mercados insulares, e 

ao elevado custo de contrução e equipamento das instalações industriais, pois 

a importação/transporte dos materiais para construção e do mobiliário é 

efetuada essencialmente  por barco ou avião o que encarece o seu custo (ver 

Fig. 12.15). Ainda assim, apesar dessas evidências, este dado não pode ser 

considerado representativo para o conjunto dos PEID, visto que Cabo Verde 

possui uma acessibilidade privilegiada, por conseguinte continua a considerar a 

Acessibilidade com um factor relavante no desenpenho das empresas 

insulares, já que esta provoca sobrecustos muito significativos, conforme já foi 

demostrado anteriormente (ver Quadro 11.1). 
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Fig. 12.14Impacte da Acessibilidade sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas 

 
             Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor 
 

Fig. 12.15Impacte da Acessibilidade sobre a Cadeia de Valor das 

Empresas por Sector de Actividade Económica 

 
           Fonte: Inquérito e elaborado pelo autor 
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Perante estes dados e o conjunto de informação analisada nos Capítulos 

precedentes torna-se necessário retornar ao modelo analítico com vista a fazer 

uma retrospectiva das suas ideias mestras e elencar os contributos que a 

presente investigação trouxe para a problemática em questão.  
 

  

CONCLUSÃO 

 

Como ideias principais deste Capítulo, a reter, destacam-se: 

 

- O factor que mais influência o desempenho macroeconómico dos PEID é o 

seu Nível de Desenvolvimento Económico e Social, contudo no que tange às 

empresas os seus efeitos não são tão peremptórios; 

 

- A Pequena Dimensão Demográfica e Económica dos PEID têm um papel 

muito relevante no seu desempenho macroeconómico, bem como ao nível do 

comportamento das empresas ai instaladas, já que a variável Tamanho 

Espacial, Populacional e Económico interfere no desempenho das firmas 

insulares ao nível da produção, tecnologia, venda e distribuição; 

 

- A variável Acessibilidade marca de forma significativa o comportamento 

macroeconómico dos PEID, porém, ao nível empresarial não se mostrou muito 

impactante. Situação que se crê não ser extensível ao conjunto dos PEID; 

 

- O factor vulnerabilidade Económica, consequência em grande parte da 

pequena dimensão demográfica, económica e da reduzida acessibilidade, influi 

de forma expressiva no funcionamento macroeconómico dos PEID; 

 

- A ausência de indícios estatísticos que revelem a importância de factores 

como o Estatuto Político, a Dimensão Territorial ou mesmo a Fragmentação 

Territorial no funcionamento macroeconómico dos PEID; 
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- A grande relevância empresarial das variáveis Estatuto Político e 

Fragmentação Territorial, aparentando exercer muita influência no 

desempenho das empresas insulares, com efeitos ao nível das compras, 

produção, recursos humanos, infra-estruturas, venda e distribuição; 

 

- O factor insularidade (Tamanho dos países e Acessibilidade) explica 29,1% 

da variância das variáveis utilizadas para caracterizar o comportamento macro 

das economias dos PEID. Se a estes acrescentar ainda o factor 

Vulnerabilidade Económica, já que esses são inerentes aos espaços insulares, 

o total da variância explicada atinge os 43,5%. Confirmando-se desse modo a 

importância do factor insularidade no desempenho macroeconómico desses 

Estados; 

 

- A insularidade exerce impactes significativos sobre os elementos da cadeia 

de valor das empresas insulares, condicionando negativamente as suas 

actividades relacionadas com a tecnologia, abastecimento, produção, venda e 

distribuição, afectando sobretudo os sectores primário e secundário. 
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                                                            CONCLUSÃO 
  

 
A presente investigação teve como desígnio principal saber se a insularidade 

condiciona o desempenho económico dos espaços e das empresas insulares, 

no intuito de se perceber se a insularidade engendra situações de 

vulnerabilidade económica e de vantagens comparativas nos PEID, e se 

provoca sobrecustos às empresas implantadas nestes espaços.  

 

Nesse âmbito apresentou-se um conjunto de hipóteses gerais que foram sendo 

testadas ao longo da investigação. Assumiu-se que a insularidade influência o 

comportamento económico dos territórios e das empresas insulares, fazendo 

com que os PEID sejam espaços muito frágeis do ponto de vista económico, 

onde as empresas estão sujeitas a um conjunto de encargos extras pelo facto 

de estarem instaladas num espaço ilhéu, não obstante reconhecer a esses 

países algumas vantagens comparativas decorrentes da sua configuração 

geográfica.  

 

A vulnerabilidade económica desses territórios, entendendo-se por tal uma 

elevada exposição aos choques externos adversos sobre os quais exercem 

pouca influência, resulta da sua acentuada especialização económica, de uma 

elevada dependência económica do exterior, de uma grande fragilidade 

ambiental e de elevados custos de funcionamento da máquina administrativa. 
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Os elevados níveis de especialização económica desses países derivam 

essencialmente da sua reduzida dimensão e da entrada massiva de capital 

oriundo do exterior. A pequena dimensão desses territórios limita a quantidade 

e diversidade de recursos passíveis de serem transformados, por conseguinte 

obriga a especialização num reduzido número de produtos, ao passo que a 

entrada significativa de dinheiro nesses espaços provenientes do exterior leva 

à sobrevalorização das moedas locais e do custo da mão-de-obra, diminuindo 

a competitividade dos produtos locais, consequentemente a sua oferta de bens 

e serviços. 

 

Em virtude da sua elevada especialização económica os PEID estão 

confrontados com um cenário de elevada dependência externa, contexto em 

que as acções externas têm uma influência muito significativa sobre as 

ocorrências internas às ilhas. Fruto da reduzida quantidade de bens e serviços 

que estes espaços apresentam, obrigando-os a importar parte significativa dos 

produtos e bens que consomem, mas também da circunstância das 

exportações insulares estarem dirigidas a um número reduzido de parceiros e 

serem pouco diversificadas, fazendo com que fiquem muito dependentes das 

condições económicas prevalecentes nos países com os quais comercializam. 

 

A agravar este cenário, as ilhas estão confrontados com uma levada 

propensão para a ocorrência de desastres naturais, com ecossistemas muito 

frágeis e únicos, sujeitos a uma elevada pressão antrópica, o que configura 

uma situação de grande vulnerabilidade ambiental, tornando-se muitas vezes 

num obstáculo ao normal prosseguimento das actividades económicas. 

 

Daqui resulta grandes dispêndios financeiros por parte dos governos dos PEID, 

que procuram minimizar os efeitos da sua fragilidade ambiental, mas também 

as consequências resultantes da sua acentuada especialização económica e 

da sua forte dependência em relação ao comércio externo. Estes 

desequilíbrios conjugados com a configuração geográfica dos PEID, que os 

impossibilita de tirar partido das economias de escala no sector público, fazem 

com que os governos dos territórios insulares estejam sujeitos a maiores 
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gastos públicos, comparativamente com os Estados não insulares em 

desenvolvimento. 

 

Admitiu-se ainda que as empresas implantadas nesses territórios estão 

sujeitas um conjunto de distorções que dificultam o normal desenvolvimento 

das suas actividades, provocando sobrecustos de funcionamento ao nível do 

abastecimento, produção, venda e distribuição, consubstanciando os 

chamados custos empresariais da insularidade.  

 

Apesar desse desempenho económico menos bem conseguido defende-se, 

igualmente, que estes espaços apresentam algumas vantagens comparativas, 

não obstante serem inferiores às desvantagens da vulnerabilidade económica 

e dos sobrecustos empresariais, que assentam principalmente em rendas de 

situação de origem natural, em elevados níveis de coesão social e de 

flexibilidade social e económica, bem como numa grande capacidade de 

adaptação às inovações sociais, económicas e tecnológicas.  

 

Os referidos condicionamentos macro e microeconómicos às quais estão 

sujeitos os PEID decorrem, em grande medida, das características geográficas 

que definem a insularidade, reflectindo a influência das variáveis geográficas 

que marcam a condição insular, a saber: a pequena dimensão territorial, 

demográfica e económica, a reduzida acessibilidade, a fragmentação do 

espaço em várias ilhas, e em menor medida o estatuto político e o nível de 

desenvolvimento desses territórios. 

 

O reduzido tamanho espacial, demográfico e económico das ilhas fazem com 

que estes espaços apresentem uma escassa dotação de recursos naturais e 

humanos e um volume de actividades económicas pouco significativo, mas 

também mercados domésticos diminutos, incapacidade para promover 

políticas de substituição das importações, capacidade limitada para influenciar 

os preços, dificuldades para explorar economias de escala, inexistência de 

economias de aglomeração, concorrência interna limitada, escassez de 

recursos humanos qualificados para exercerem funções muito especializadas, 

problemas no funcionamento da administração pública e ecossistemas muito 
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frágeis, com impactos ao nível do desempenho económico desses territórios e 

das suas empresas. 

 

Enquanto que a reduzida acessibilidade dos espaços insulares manifesta os 

seus efeitos nestas economias pela via dos elevados custos de transporte, 

onerando as importações e as exportações dos produtos, e por intermédio do 

aumento das perturbações no abastecimento e na distribuição dos bens, 

obrigando à existência de grandes stocks, com as consequentes perdas que 

dai advém. 

 

A fragmentação territorial, por seu turno, reforça os efeitos da pequena 

dimensão e da reduzida acessibilidade, levando ao agravamento dos custos de 

transportes e das comunicações internas, mas também a que as empresas e o 

Estado tenham que multiplicar as suas infra-estruturas e equipamentos 

aumentando os custos de coordenação e de funcionamento. 

 

O estatuto político e o nível de desenvolvimento económico e social surgem 

como dois factores que podem atenuar ou agravar os efeitos da pequena 

dimensão, da reduzida acessibilidade e da elevada fragmentação territorial 

sobre a economia destes espaços, na medida em que o enquadramento de um 

espaço insular em espaços políticos e económicos de maior envergadura 

tende a reduzir os efeitos condicionantes da insularidade, por permitir que tirem 

partido de maiores economias de escala e que externalizem custos e integrem 

os benefícios. Por outro lado, o maior ou menor nível de desenvolvimento 

económico e social dos PEID influi na intensidade com que a insularidade 

afecta o seu desempenho económico, pela circunstância deste condicionar a 

existência de recursos e as estratégias que as ilhas têm ao dispor para 

fazerem frente às consequências da insularidade sobre as suas economias. 

 

Estas hipóteses tinham como alvo principal os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, países independentes, onde maior parte do território seja 

composto por ilhas, em que a população permanente não ultrapassa os 1,5 

milhões de habitantes e que mostrem traços económicos e sociais 
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característicos dos países em vias de desenvolvimento. No conjunto foram 

considerados 31 Estados, sendo que destes 9 pertencem à região das 

Caraíbas, 13 ao Pacífico, 5 ao Índico, 2 ao Atlântico, 1 ao Mar da China 

Meridional e 1 ao Golfo Pérsico. 

 

Ao longo desse estudo privilegiou-se uma leitura essencialmente extensiva, 

com vista ao conhecimento de padrões gerais, seguindo uma abordagem 

preferencialmente hipotético-dedutiva. 

 

Para a operacionalização deste enfoque recorreu-se predominantemente ao 

método comparativo, por intermédio do cálculo e da construção de vários 

índices estatísticos, gráficos e quadros, de modo a se poder confrontar o 

desempenho económico dos PEID com os restantes países em 

desenvolvimento e desenvolvidos, no sentido de aquilatar até que ponto os 

primeiros estariam sujeitos a alguma condicionante económica provocada pela 

insularidade. 

 

Complementarmente a esse estudo relacional, procedeu-se igualmente à 

aplicação de inquéritos às empresas da ilha de Santiago no intuito de se aferir 

os impactes da insularidade sobre as firmas, almejando a generalização 

analítica dos resultados para todo o universo das empresas instaladas nos 

PEID. 

 

Nas duas circunstâncias foram privilegiadas tanto o raciocínio lógico quanto o 

raciocínio estatístico. Assim, a validação das hipóteses operacionais foi 

efectuada recorrendo à realização de uma análise factorial e a técnicas de 

análise e diagnóstico do meio envolvente (environmental scanning), que 

acabaram por corroborar as teses aventadas no inicio desse trabalho.   

 

O mesmo podendo-se dizer relativamente às hipóteses gerais, já que as 

evidências constatadas corroboram os resultados inicialmente esperados, 

mormente confirmando que os PEID apresentam níveis de especialização 

económica muito elevados, uma acentuada dependência externa, 

acompanhados por uma grande vulnerabilidade ambiental e por gastos 
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governamentais superiores à média dos países em desenvolvimento, que no 

conjunto contribuem para que estes Estados insulares padeçam de uma 

elevada vulnerabilidade económica. A esses elementos acrescente-se ainda a 

constatação de que estes territórios apresentam algumas vantagens 

comparativas e que as suas empresas estão sujeitas a um conjunto de 

sobrecustos que reduzem a sua capacidade competitiva. 

 

Deste modo, a análise dos dados estatísticos mostrou que os PEID 

apresentam níveis de especialização económica superiores às dos restantes 

países em desenvolvimento, predominando essencialmente o sector dos 

serviços na sua estrutura económica, com as ilhas a tirarem partido de rendas 

de situação e de acordos comerciais que fogem às lógicas estritas do mercado. 

 

O exame das evidências permitiu confirmar igualmente a elevada dependência 

externa dos PEID, ultrapassando em muito a média dos países em 

desenvolvimento, designadamente a sua grande dependência do comércio 

externo e de produtos estratégicos como os géneros alimentícios e os recursos 

energéticos. Contudo, não se confirmou na totalidade a ideia de que estes 

países possuem um comércio externo geograficamente muito concentrado. De 

outra sorte, validou-se a ideia de que estes Estados são muito dependentes 

dos recursos financeiros oriundos do exterior, fazendo com que, associada à 

elevada dependência económica/financeira externa, surja também uma 

acentuada dependência política relativamente ao exterior. 

 

Foi possível averiguar, também, nos PEID níveis de vulnerabilidade ambiental 

superiores à média dos países em desenvolvimento, reflectidos em grandes 

impactes antrópicos sobre os ecossistemas e numa elevada incidência dos 

desastres naturais, que os torna menos aptos para albergarem actividades 

económicas. 

 

A observação do desempenho macroeconómico dos PEID possibilitou concluir 

ainda que estes possuem uma estrutura administrativa e governamental que 
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evidencia custos de funcionamento superiores à média dos países em vias de 

desenvolvimento. 

 

A conjugação desse conjunto de elementos, níveis elevados de especialização 

económica, forte dependência externa, acentuada fragilidade ambiental e altos 

custos de funcionamento do Estado, faz com que os PEID apresentem níveis 

de vulnerabilidade económica superiores às dos restantes países em vias de 

desenvolvimento, estando por isso mais expostos à acção dos choques 

externos adversos. Tal é testemunhado pelos dados, que mostram que o 

crescimento económico dos PEID é muito mais volátil do que o dos restantes 

países em desenvolvimento, o que faz com as suas populações sejam 

confrontadas com maior instabilidade económica e social e com baixos níveis 

de acumulação de riqueza. 

 

Não obstante este cenário, as evidências atestam a existência de um conjunto 

de vantagens comparativas nos PEID, mormente no sector dos serviços, numa 

grande homogeneidade social que potencia a acção e a eficácia colectiva, em 

estruturas sociais mais modernas que os restantes países em 

desenvolvimento, bem como uma elevada aptidão para incorporar e propagar 

inovações tecnológicas, económicas e sociais. O que é um factor facilitador 

dos processos de transformação económica e social indispensáveis ao 

desenvolvimento. 

 

Por sua vez, ao nível micro, apurou-se que as empresas para além de se 

confrontarem com sobrecustos ao nível dos seus processos de abastecimento, 

produção, venda e distribuição, deparam-se também com custos 

suplementares ao nível da tecnologia e dos recursos humanos. Essas 

circunstâncias fazem com que as firmas localizadas nos PEID evidenciem 

menores níveis de competitividade que as suas congéneres continentais, 

designadamente as empresas do sector primário e secundário. 

 

Conhecidas as especificidades económicas dos pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento impunha-se saber até que ponto a insularidade era 

responsável por tais distorções. Para tanto, como já foi sublinhado 
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anteriormente, fez-se uso de técnicas de estatística multivariada e de análise e 

diagnóstico do meio envolvente (environmental scanning).    

 

O recurso à análise factorial, com o cruzamento de algumas das várias 

variáveis elencadas, no decorrer desta investigação, mostrou que o factor que 

mais influi no comportamento macroeconómico dos PEID é o seu nível de 

desenvolvimento económico e social. Contudo, a pequena dimensão 

demográfica e económica, a reduzida acessibilidade e o elevado nível de 

vulnerabilidade económica surgem como factores muito importantes para 

explicar o desempenho macroeconómico dessas sociedades. Inclusive quando 

analisados em conjunto (factor insularidade), suplantam a influência da variável 

nível de desenvolvimento económico e social.  

 

Já ao nível das firmas, os factores que exercem maior influência sobre as 

actividades empresariais são o estatuto político, a fragmentação territorial, a 

acessibilidade e o tamanho territorial, demográfico e económico dos PEID, 

condicionando negativamente o desempenho das empresas ao nível da, 

tecnologia, abastecimento, produção, venda e distribuição, e recursos 

humanos. 

 

Para além desses resultados, deve-se, outrossim, realçar um conjunto de 

inovações introduzidas pela investigação que permitem um novo olhar sobre a 

problemática da insularidade, designadamente ao nível conceptual, 

metodológico e técnico. 

 

Do ponto de vista conceptual a utilização de contributos provenientes de várias 

áreas disciplinares, fazendo uso de uma abordagem geográfica com leituras a 

várias escalas, permitiu um olhar mais alargado sobre a problemática da 

insularidade, quer no que se refere conteúdos abordados quer quanto aos 

espaços estudados. 

 

A opção por esta abordagem simultaneamente holística e territorialista 

possibilitou que fosse possível fazer um estudo relacional da insularidade, 
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integrado no contexto mundo, mas também atento às singularidades de cada 

território, e por conseguinte fugir a determinismos geográficos, históricos e 

outros, sem contudo menosprezar apropriação do fenómeno pelas diversas 

sociedades. 

 

Do mesmo modo, este olhar de síntese contribui para que fosse possível 

sistematizar os diversos contributos realizados pela Geografia Humana e pelas 

demais Ciências Sociais sobre a questão da insularidade e fornecer por esta 

via uma imagem de conjunto sobre esta problemática, com leituras para o 

conjunto do globo e para as diversas regiões PEID, mas também para os 

vários países abarcados pela investigação. 

 

No concernente à metodologia, a utilização do método comparativo, 

possibilitou que se fizesse um estudo sistemático dos PEID, confrontando-os 

com os restantes países em vias de desenvolvimento e desenvolvidos, mas 

também entre si. Tal abordagem abriu espaço para a utilização de informações 

provenientes de diversas fontes, muitas delas nunca dantes trabalhadas, 

outras já conhecidas, mas apresentadas sobre novas perspectivas que vieram 

enriquecer o conhecimento que se tem da problemática da insularidade. 

 

A linha conceptual e metodológica seguida na tese abriu caminho igualmente 

para que se pudesse inovar ao nível técnico, designadamente fazendo uso de 

um conjunto de indicadores estatísticos, muitos dos quais criados 

propositadamente para esta investigação (índice de insularidade, índice de 

vulnerabilidade ambiental e índice de vulnerabilidade económica), enquanto 

que outros, não sendo desconhecidos, foram utilizados pela primeira vez no 

estudo da questão (índice de diversificação das exportações e taxa de 

dependência energética).  

 

Registe-se ainda no quadro das inovações técnicas a utilização da análise 

factorial e da análise e diagnóstico do meio envolvente (environmental 

scanning) como técnicas para avaliar o impacto económico da insularidade, 

técnicas que se mostraram muito apropriadas para o estudo em causa. No 

concernente a esta ultima técnica apesar da sua larga difusão no âmbito das 
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ciências empresariais e da sua utilização na análise do contexto económico 

que envolvem as empresas, mormente em espaços insulares avaliando os 

efeitos da insularidade sobre a cadeia de valores das empresas, a sua 

utilização no âmbito da Geografia Económica tem sido diminuta.  

 

A utilização desses instrumentos técnicos possibilitou conhecer com grande 

pormenor a intensidade com que a insularidade exerce a sua influência sobre a 

economia dos PEID, discriminando a influência das suas várias componentes, 

mas também perceber a magnitude das suas consequências e as estruturas 

económicas daí resultantes. Permitindo complementar os estudos realizados 

até ao momento que genericamente afirmam a existência de tais 

comportamentos, contudo sem quantificar e detalhar a sua intensidade, 

estrutura e distribuição espacial, mas também contrariar as investigações que 

não reconhecem qualquer relevância analítica à insularidade para explicar o 

desempenho económico dos territórios e das empresas insulares.  

 

Todavia, apesar dos contributos que esta tese aporta para um melhor 

conhecimento da temática da insularidade, constatou-se que alguns aspectos 

abordados no estudo devem ser aprofundados em próximas investigações, 

designadamente a influência do estatuto político e da fragmentação territorial 

no desempenho macroeconómico dos PEID, e o impacto da variável nível de 

desenvolvimento no comportamento das empresas. Por ventura, os 

indicadores utilizados na investigação não foram representativos dessa 

realidade pelo que sugere-se a utilização de outras medidas que tenham em 

vista sobretudo a dimensão económica dessas variáveis.   

 

Ainda assim, estes percalços não invalidam as conclusões chegadas, muito 

pelo contrário desafiam a continuação da investigação. Até porque se está em 

crer que as conclusões obtidas não são úteis apenas para os PEID, tendo em 

consideração a sua condição de “espaços laboratórios”. Senão atenda-se: as 

questões do tamanho territorial, demográfico e económico, da acessibilidade, 

da fragmentação territorial, do nível de desenvolvimento económico e social e 
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do estatuto político não são exclusivos dos espaços insulares, eles aplicam-se 

com maior ou menor acuidade a todos os territórios.  

 

Os resultados obtidos durante a investigação vêm reconfirmar a importância 

dessas variáveis para o bom desempenho económico dos Estados e das 

empresas, chamando a atenção dos países e das firmas para a necessidade 

de estarem integrados em mercados grandes e dinâmicos de modo a poderem 

tirar partido das economias de escala. O que remete para a relevância da 

integração económica dos países em grandes blocos económicos, enquanto 

factor de crescimento e resiliência económica, e por conseguinte para o 

problema do estatuto político dos países, já que a livre circulação de pessoas e 

bens surge como um factor importantíssimo para o bom desempenho 

económico dos Estados e das firmas.  

 

Não menos relevante mostra-se, outrossim, a questão da acessibilidade e da 

fragmentação territorial, na medida em que os países e as empresas para 

poderem ter um bom desempenho económico têm que garantir um mercado 

interno integrado, boas ligações a outros territórios e aos mercados dinâmicos, 

quer pela via dos meios de transporte, quer por intermédio das 

telecomunicações, como forma de potenciar as actividades económicas e de 

tornar os países e as empresas mais competitivas.  

 

Da investigação resulta ainda a ideia de que todos os territórios possuem 

alguma vantagem comparativa, que quando devidamente potenciadas podem 

servir de alavanca para promover o bem-estar desses espaços. 

 

Deste conjunto de evidências, resulta como contributo principal desta tese o 

facto dela ter testemunhado, mais uma vez, que o espaço/território não é um 

mero elemento neutro, de suporte, sobre o qual o Homem exerce as suas 

actividades económicas. Muito pelo contrário, ele é um elemento presente e 

activo, em interacção dialéctica com as actividades económicas e com 

influência significativa no seu desempenho. Por conseguinte, à semelhança do 

que acontece com os outros elementos do contexto que interagem com a 

economia (factores político institucionais, culturais, sociais, tecnológicos, etc.), 
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o espaço/território deverá ser alvo de atenção e de políticas públicas 

específicas, assumindo cada vez mais uma maior centralidade no âmbito das 

políticas públicas, no sentido de torná-lo um factor de vantagem comparativa e 

competitiva, especialmente nos países em vias de desenvolvimento, onde este, 

espaço/território, é ignorado enquanto factor de competitividade em detrimento 

dos outros factores anteriormente referidos.  
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QUESTIONÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este questionário destina-se a um estudo sobre os impactes da insularidade 
nas empresas cabo-verdianas, realizado no âmbito de um projecto de 
doutoramento em Geografia na Universidade de Lisboa. Para o sucesso da 
investigação é fundamental a colaboração dos empresários e gestores, já que 
são os que melhor conhecem a realidade empresarial cabo-verdiana.  

O questionário visa conhecer a atitude dos empresários e gestores perante as 
condicionantes engendradas pela insularidade sobre as empresas nacionais. 
Porém, não pretende-se que ele seja um teste aos conhecimentos dos 
inquiridos. Dai que não existam respostas certas ou erradas, mas tão-somente, 
a opinião de cada um, seja ela qual for. 

Garantimos a confidencialidade e o anonimato das suas respostas. Em 
circunstância alguma serão reveladas. 
 
 
I. SECTOR DE ACTIVIDADE: Primário          Secundário            Terciário 

 

 
II. PEQUENA DIMENSÃO TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA E ECONÓMICA 
 
  Tendo em conta as afirmações que se seguem, indique a sua opinião. 

Afirmações 
1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente Discordo Indeciso Concordo Concordo 

Totalmente 

1 
A pequena dimensão de Cabo Verde faz 
com o custo dos terrenos e edifícios sejam 
muito elevados. 

     

2 
Por ser um país pequeno, Cabo Verde está 
muito dependente de máquinas e 
equipamentos importados. 

     

3 A reduzida população do país faz com que 
exista pouca mão-de-obra para trabalhar. 

     

4 
O fraco poder de compra dos empresários 
nacionais faz com que o seu poder de 
negociar com os fornecedores seja baixo. 

     

5 
A falta de recursos naturais do país obriga 
à importação de recursos, tornando a 
produção mais cara. 

     

6 
Os elevados custos de produção do país 
dificultam a venda de produtos e serviços 
nacionais.  

     

7 
O pequeno tamanho do nosso mercado faz 
com que a divulgação dos produtos e 
serviços sejam muitos carros.  

     

 
 



III. ACESSIBILIDADE 
 
  Tendo em conta as afirmações que se seguem, indique a sua opinião. 

Afirmações 
5 4 3 2 1 

Discordo 
Totalmente Discordo Indeciso Concordo Concordo 

Totalmente 

1 O facto de Cabo Verde estar isolado no 
oceano não encarece o custo de construção. 

     

2 
O isolamento de Cabo Verde não obriga as 
empresas a gastarem mais dinheiro em 
tecnologias. 

     

3 O custo da mão-de-obra em Cabo Verde 
não é influenciado pelo isolamento do país. 

     

4 
O afastamento em relação aos grandes 
mercados não gera dificuldades no 
abastecimento. 

     

5 
A frequente falta de produtos no mercado 
não torna mais difícil a actividade 
produtiva.  

     

6 
O isolamento do país não dificulta o acesso 
aos meios de transportes para exportar 
produtos e serviços. 

     

7 
O afastamento físico de Cabo Verde em 
relação a outros países não torna mais 
difícil o conhecimento dos produtos 
nacionais. 

     

 
 
 
 
 
 
IV. FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL 
 
  Tendo em conta as afirmações que se seguem, indique a sua opinião. 

Afirmações 
1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente Discordo Indeciso Concordo Concordo 

Totalmente 

1 
A divisão do país em ilhas obriga as 
empresas a terem mais edifícios do que o 
necessário. 

     

2 
Cabo Verde por ser um país formado 
por ilhas obriga as empresas a 
investirem mais em tecnologia. 

     

3 A divisão de Cabo Verde em ilhas 
dificulta a circulação da mão-de-obra. 

     

4 A divisão do país em ilhas dificulta o 
abastecimento das empresas. 

     

5 
Em Cabo Verde os custos de produção 
são elevados pelo facto de cada ilha 
produzir em pequenas quantidades. 

     

6 
A existência de várias ilhas faz com que a 
venda e distribuição dos produtos seja 
mais cara. 

     

7 
A divisão do país em ilhas dificulta a 
difusão de informações sobre produtos e 
serviços. 

     

 
 



V. NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 
 
Tendo em conta as afirmações que se seguem, indique a sua opinião. 

Afirmações 
5 4 3 2 1 

Discordo 
Totalmente Discordo Indeciso Concordo Concordo 

Totalmente 

1 
O baixo nível de desenvolvimento do país 
não dificulta a obtenção do crédito bancário 
por parte das empresas. 

     

2 
O facto de Cabo Verde ser um país que não 
produz tecnologia não torna a compra de 
máquinas e equipamentos mais caras.  

     

3 
A baixa qualificação da mão-de-obra do 
país não dificulta a contratação de pessoas 
com elevada capacidade produtiva. 

     

4 
A fraca capacidade económica das 
empresas nacionais não dificulta a sua 
capacidade de abastecimento. 

     

5 
A elevada dependência dos recursos 
externos não faz com que os produtos e 
serviços de Cabo Verde sejam mais caros. 

     

6 
A reduzida qualidade dos produtos e 
serviços cabo-verdianos não dificulta a sua 
venda. 

     

7 
O facto das pessoas terem pouco acesso à 
informação não dificulta a divulgação dos 
produtos e serviços das empresas. 

     

 
 
VI. ESTATUTO POLÍTICO 
 
Tendo em conta as afirmações que se seguem, indique a sua opinião. 

Afirmações 
1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente Discordo Indeciso Concordo Concordo 

Totalmente

1 
A não integração de Cabo Verde num 
espaço económico dinâmico  faz com 
que as taxas de juro no país sejam 
elevadas. 

     

2 
Por não fazer parte de mercados 
dinâmicos, torna-se mais difícil para as 
empresas de Cabo Verde obterem 
tecnologias. 

     

3 A obrigação de vistos entre países 
dificulta a circulação de mão-de-obra. 

     

4 
A existência de altas taxas alfandegárias 
dificulta a compra de produtos no 
exterior.  

     

5 
O acesso directo aos mercados 
dinâmicos por parte dos produtos e 
serviços nacionais fariam aumentar as 
produções cabo-verdianas. 

     

6 
As diferenças de regras entre Cabo 
Verde e os outros países torna mais 
difícil a exportação dos produtos e 
serviços nacionais. 

     

7 
O desconhecimento dos mercados 
estrangeiros torna mais difícil a 
divulgação dos produtos e serviços 
nacionais nestes mercados. 
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