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EQUIVAL~NCIA MONETARIA 

1. Unidade Monetaria: Peso da Guine-Bissau (PG) 

2. 	 0 Peso da Guine-Bissau esta fixo ao par com 0 DES ( Direito Especial 
de Saque ) 

3. Taxa de Cambio em re1~~ao ao do1ar dos Estados Unidos da America: 

1974: 1 do1ar = 25.4 Pesos·da Guine-Bissau 
1975: 1 do1ar = 25.5 Pesos da Guine-Bissau 
1976: 1 do1ar .. 30.2 Pesos da Guine-Bissau 
1977 : 1 do1ar = 33.7 Pesos da Guine-Bissau 
1978: 1 do1ar .. 35.0 Pesos da Guine-Bissau 
1979: 1 do1ar = 34.0 Pesos da Guine-Bissau 
1980: 1 do1ar = 33.8 Pesos da Guine-Bissau 

.. 1981: 1 do1ar = 36.0 Pesos da Guine-Bissau 

PESOS E MEDIDAS 

...1 metro (m) .. 3,28 pes 

1 	qui1ometro(km) = 0,62 milhas 

1 	hectare (ha) .. 2,47 acres 

1 	quilometro . ... 0,386 milhas 
quadrado (km2) quadradas 

1 	quilograma (kg) = 2,205 1ibras 

1 	tone1ada (ton) = 2.205 1ibras 

1 	litro (lit) = 0,26 galoes 

ANO FISCAL 

1 Janeiro - 1 Dezembro 



EXCLliSIVAMENTE PARA FINS OFICIAIS 

,PREFACIO 

Este relatorio baseia-se nos resultados da missao economica que 
visitou a Guine-Bissau em Outubro de 1980. lima versao preliminar do 
relatorio foi enviada ao Governo em Agosto 1981 e discutida com as 
autoridades oficiais em Fevereiro de 1982. A presente versao foi prepa
rada tendo em conta os comentarios do Governo e alguns dados actualizados 
a que tivemos acesso durante a ultima visita. A missao de Outubro de 1980 
foi formada pelos seguintes tecnicos do Banco Mundial: 

Maria E. Freire, Economista 
Adelina Paiva, Economista 

Este documento e objecto de distribui~ao restrita e nao_pode :e~ ~sado pe~os 
seus destinatarios a nao ser no exercicio das suas £un~oes O£Lc~a~s. Fora 

~ ~ d' 1 d a autoriza~ao dodestas condi~oes, 0 seu conteudo so pode ser ~vu ga 0 com 
Banco Mundial. 
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DADOS NACIONAIS: GUINE-BISSAU 

AREA POPULAyAO DENSIDADE 
36,125 km2 767,731 (1979) al 21,3 por km2 (1979) 

Taxa de cres~imento: 2,0% (1960-79) 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS (1979) SAUDE (1979)'" 
Taxa bruta de natalidade (por 1,000) 41 Habitantes por medico 13,700 
Taxa bruta de mortalidade (por 1,000) 29 Habitantes por leito hospitalar: 613 
Taxa de mortalidade infantil (por 1,000):250 
Esperan~a de vida ao nascer (anos) 

EDUCAQAO ACESSO A AGUA POTAVEL 
Taxa de alfabetiza~ao de adultos: 9% % da popula~ao - urbana 14 
Taxa de escolariza~ao (6-12~anos: 58% rural 2 

PIB PER CAPITA EM 1979: US$170 kl 

PRODUTO INTERNO BRUTO EM 1979 bl US$ milhoes % do total 

PIB a pre~os de mercado 132,1 100,0 
In~estimento interno bruto 43,3 32,8 
Poupan~a nacional bruta -10,5 .-7,9 
Exporta~ao de bens eservi~os 17,6 13,3 
Importa~ao de bens e servi~os 68,9 52,2 
Saldo da conta corrente -64,8 49,1 

EMPREGO E PRODUQAO EM 1979 
Valor Acrescentado bl Em:ereei° 
US$ milhoes % milhares % 

Produ~ao 
...

primaria 69,7 52,8 157,3 79,6 
Produ~ao secundaria 13,1 9,9 5,0 2,5 
Servi~os 49,3 37,0 35,6 17,9 

Total 132,1 100,0 198,6 100,0 

FINAN~AS PUBLICAS Milhoes de PG % do PIB 

Receita corrente 834,6 20,1 
Despesas correntes 1,533,5 36,8 
Deficit corrente -698:;9 16,8 
Despesas extraordinarias 1,800,0 43,2 
Deficit geral -2,498,9 60,0 
Assistencia externa (doa~oes) 991,7 23,8 

al Censo de 1979. 

kl Estimativas da missao do Banco. 




- iv -
Pagina 2 

MOEDA, CREDITO E PRE~OS 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
(em mi1hoes de PG pendentesn:o periodo) 

Oferta monetaria 624,7 734,8 894,8 1.213,0 1.391,0 1.424,9 al 
Credito bancario ao Sector publico 423,1 684,4 1.032,2 1.880,6 1.748,5 1.879,4 bl 
Credito bancario ao sector privado n.a. n.a. n.a. 501>9 61,7 102,5 

(Percentagens ou indices) 

Moeda como percentagem do PIB 21,3 23,6 30,0 32,9 30,9 
fndices de pre~os ao consumidor 

(1976=100) "E../ 98,0 100,0 109,5 116,0 140,6 221,0 
fndice percentua1 anua1 
fndice de pre~os ao consumidor 1,0 9,5 13,6 21,2 57,2 
Credito bancario ao sector publico 61,8 50,8 82,2 -7,0 7,5 
Credito bancario ao sector privado 21,2 66,1 

BALANCA DE PAGAMENTOS bl EXPORTAyAO DE MERCADORIAS (11EDIA DE 1978-80) 
1979 1980 US$ milhoes 7.'do tota 

(milhoeade US$-) 

Exporta~ao de bens e serv1~os 17,6 20,2 Amendoim 4,77 38,3 
Importa~ao de bens e servi~os 68,9 72,5 Coco de Palma 2,86 22,9 
Balan~a de bens e servi~os -51,3 -52,3 Castanha-de-caju 0,20 1,6 

Produtos da Pesca 3,53 28,3 
Rendimentos e transferencias Produtos da madeira 0,65 5,2 

privadas (liquidas) -13,5 -17,3 Demais produtos 0,49 3,7 
Ba1an~a da conta corrente -64,8 -69,6 Total 12,49 100,0 

Ajuda oficia1 (dons) 29,1 28,6 DIVIDA EXTERNA, DEZEMBRO DE 1980 
Emprestimos a medio e longo US$ milhoes prazo (liquido) 45,4 13,9 


Desembolsos (46,7) (16,8) Pendente total 164,2 

AmortizaSiao (-1,3) (-2,9) Pendente total e desembolsada 78,0 


Outros fluxos de capital e 
itens nao especificados -13,5 ~ Servi~o da Divida

-=-~~----:---:::--'---_.... em 1980: 48,°%
Rendimentos de Exporta~ao

Aumento das reservas liqqidas(+) 7,2 -7,6 
Emprestimos do Banco Mundia1 e AID, 

31 Dezembro 1980 Reservas liquidas (fim de ano) -2,3 -9,9 
(mi1hoes de d01ares)Reservas brutas (fim de ano) 17,3 12,5 

Equiva1ente meses de importa~ao 3,1 2,1 Banco AID 

Concedido e desembolsado - 4,7Taxa de Cambio Oficial (media anua1) 
Por desembo1sar 4,3 
Concedido, inclu{do naoAno Pesos por US do1ar Por DES 

desembo1sado 9,0 
1975 25,555 31,021 
1976 30,233 34,893 
1977 33,670 39,320 
1978 35,039 43,804 
1979 34,057 44,000 
1980 33,811 44,000 
1981 38,440 44,000 



BADEA 
BNG 
CAlC 
CEE 
CEl'I 
CICER 
EGA 
FAC 
FAD 
FAa 
FED 
FIDA 
FMI 
GUIALP 
JAPG 
LIA 
OMS 
PAIC 
PAIGC 
PIB 
PNUD 
SIDA 
SOCOMIN 
SOCOTRAM 
TAB 
TAP 
UNCTAD 
UNICEF 
UNIDO 
USAID 

- v 

SIGLAS 


Banco Arabe para 0 Desenvolvimento Economico na Africa 
Banco Nacional da Guine 
Complexo Agro-Industrial do Cumere 
Comunidade Econamica Europeia 
Centro de Educa~ao Popular.Integrada 
Companhia Industrial de Cervejas e Refrigerantes 
Empresa Guineense de Automoveis 
Fundo de Ajuda e Coopera~ao 
Fundo Africano de Desenvolvimento 
Organiza~ao das Na~oes Unidas para a Alimenta~ao e a Agricultura 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Fundo Internacional para 0 Desenvolvimento ~grrcola 
Fundo Monetario Internacional 
Guine-Argelia Pescas 
Junta Autonoma dos Portos da Guine-Bissau 
Linaas Aereas Internacionais 
Organiza~ao Mundial da Saude 
Partido Africano para a Independencia de Cabo Verde 
Partido Africano para a Independencia da Guine-Bissau e Cabo Verde 
Produto Interno Bruto 
Programa das Na~oes Unidas para a Desenvolvimento 
Agencia Sueca para 0 Desenvolvimento Internacional 
Sociedade Comercial e Industrial 
Sociedade de Comercializa~ao e Tratamento de Madeiras 
Tonelagem de Arrecada~ao Bruta 
Transportes Aereos Portugueses 
Conferencia das Na~oes Unidas ~obre Comercio e Desenvolvimento 
Fundo Internacional das Na~oes Unidas para a Educa~ao da Crian~a 
Organiza~ao das Na~oes Unidas para a Desenvolvimento Industrial 
Agencia dos Estados Unidos para a Desenvolvimento Internacional 
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PARTE A: ESTRUTURA ECONOMlCA E SOCIAL 

1. 0 PAIS 

1.01 Guine-Bissau e uma pequena na~ao da Africa Ocidenta1, com 767.700 
habitantes e um territerio de forma aproximadamente triangular, 1imitado ao 
norte pe10 Senegal, a su1 e a 1este pe1a Guine-Conacri, e a oeste pe10 Oceano 
At1antico. Inc1uindo 0 Arquipe1ago de Bijagos e outras i1has ao largo da costa, 
a area total do pais e de 36.135 km2. Bissau, a capital, com 113.000 habitantes, 
e 0 porto principal e a maior cidade do pais. 

1.02 Tota1mente independente desde 1974, apes 10 anos- de 1uta contra 0 
dominio portugues, Guine-Bissau e uma das na~oes mais jovens da Africa Ociden
tal, bem como uma das mais pobres. 0 seu PIB per capita e estimado em cerca 
de $170 (1979); a taxa de a1fabetiza~ao entre adu1tos nao atinge ~ 10% e a 
esperan~a de vida ao nascer ronda os 35 anos. Os seus recursos ja escassos antes 
da independencia foram drasticamente afectados pe1a devasta~ao da guerra, da 
qual 0 pais ainda nao recuperou tota1mente. 

-- .. ..,.. -. 1.03 Var~os factores co10cam este pa~s numa pos~~ao espec~a1 entre as na~oes 
africanas menos desenvo1vidas. Guine-Bissau distingue-se pe1a 10nga experiencia 
colonial -- cinco secu10s de dominio portugues -- por ter recursos 1imitados e 
p~r ser pequeno em tamanho. Ao contrario do que ocorreu em Angola e Mo~ambique, 
paises ricos em recursos, 0 regime portugues nao estabe1eceu urna c1asse de co10nos 
em Guine-Bissau e 0 tradiciona1 padrao de agricu1tura de subsistencia nunca 
chegou a ser sup1antado. 

Geografia e Recursos 

1.04 Quase todo 0 territerio da Guine-Bissau e formado por terras baixas, 
excepto no nordeste, onde algumas das mais distantes eleva~oes do p1analto 
Fouta-Dja10n chegam a alturas de 100 a 200 metros. Ao 10ngo da costa, uma intrin
cada rede de rias (vales inundados) penetra profundamente pe1a p1anicie costeira 
parcia1mente inundada, 1imitada por pantanais que se estendem em direc~ao ao mar. 
No interior, 0 solo eleva-se suavemente ate formar urna planicie situada entre 0 
rio Geba e a fronteira com 0 Senegal, a noroeste, bem como p1ana1tos rasos a nord
este e leste. Entrecruzadas por rios sinuosos, estas planlcies, parte da bacia 
do rio Senegal, sao terras baixas com a1gum relevo de menor importancia e af10ra
mentos de rocha 1ateritica. Mais para 1este, os p1ana1tos de Bafata, no 
centro do pais e de Gabu, no nordeste, formam uma regiao de transi~ao entre as 
p1anicies e as montanhas de Fouta-Dja10n, na vizinha Guine. Ao largo da costa, 
uma cadeia de ilhas baixas confunde-se com os pantanais na mare alta. Uma dessas 
i1has, Bo1ama, abrigou a capital do pais durante meio secu10 (1890-1941). Mais 
afastado da costa, 0 Arquipe1ago de Bijagos, com numerosas f10restas, e habitado 
pot uma popu1a~ao de pescadores e agricu1tores. 

1.05 A geografia da Guine-Bissau exp1ica a existencia de dois tipos de c1ima 
tropical (ambos com esta~oes acentuadamente secas e chuvosas): urn tipo subgui
neense, ao 10ngo da costa (faixa de 80 km), com precipita~ao abundante, que varia 
entre 1500 rum no norte e 3000 rum no su1; e 0 tipo sudanes, no interior, com pre
cipita~ao de 1250-2000 mrn. A esta~ao das chuvas estende-se de Maio a Outubro, 
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com prec~p~ta~ao maxima em Agosto, seguindo-se a esta~ao seca, de Novembro a 
Abril. _A parte norte do p:is (Gabu) e muito s=c~, d~_t~po_sahe1i8no. A tempe
ratura e alta em todo 0 pa~s: a temperatura med~a d~ar~a e de 29 C durante os 
meses mais quentes (Abril e Maio) e de 26 0 C durante os meses mais frios (Janeiro 
e Dezembro). Este tipo de c1ima determina muitos aspectos da Guine-Bissau. 
Possibi1ita a existencia de numerosas especies animais, com amp1a variedade de 
parasitas, criando condi~oes adversas para 0 homem e animais domesticos. Tambem 
condiciona 0 tipo de exp10ra~ao agricola, pois a precipita~ao, embora abundante, 
concentra-se em cinco meses, impedindo a rea1iza~ao de actividades agrico1as 
durante todos os meses do ano. 

1.06 Numerosos cursos de agua percorrem 0 territorio da Guine-Bissau. Na 
zona litoral, devido a movimentos geo10gicos, 0 mar invadiu as extensoes mais 
baixas de antigos rios, transformando-as em estuarios e criando um complicado 
sistema de canais. Alem de insignificantes, as raras correntes de agua doce 
nao tardam a ser absorvidas .pelo es tuario mais proximo. 0 mar chega aos es tua
rios apos passar sobre um extenso banco submerso, cuja profundidade e de apenas 
21 metros, 0 Arquipelago de Bijagos sendo uma extensao desta plataforma subma
rina. Assim formado, 0 obstaculo aumenta a altura das mares, as quais sao na 
Guine-Bissau e na Guine-Conacri mais a1tas do que em qua1quer outro lugar da 
Africa Ocidental (em Porto Cole, no canal de Geba, as aguas sobem ate 7 metros). 
Os estuarios e as mares desempenham um papel importante na vida economica do 
pais, propiciando urn importante meio de transporte -- permitem a passagem de 
grandes barcos em muitos lugares e 0 trafego permanente de 1anchas e canoas. 
Esses estuarios (rias) tem tambem um efeito benefico sobre 0 clima do interior 
e estimu1am a vegeta~ao (florestas, palmares, etc.). As mares (que penetram, 
em certos casos ate 100 kID de distancia) nao so trazem peixe como tambem depo
sitam ricos sedimentos, exce1entes para a cultura do arroz. No interior, os 
cursos de agua doce avo1umam-se durante a esta~ao das chuvas, diminuindo consi
deravelmente durante a esta~ao seca. A existencia de pequenos rapidos limita 
a sua navegabilidade a pequenos trechos. Os rios principais da Guine-Bissau sao 
os rios Cacheu. Geba e Corubal. Destes, os dois u1timos sao os que oferecem 
maior potencial economico, as suas bacias, cuja maior parte esta situada na 
Guine-Conacri, cobrindo na Guine-Bissau areas de 7.800 km2 e 4.600 km 2, respec
tivamente. As forma~oes 1acustres na Guine-Bissau limitam-se a "lagoas", peque
nas depressoes cheias pelas aguas das chuvas. 

1.07 As caracteristicas do solo da Guine-Bissau sao tipicas das regioes 
tropicais: os elementos mais ricos deste solo gera1mente.pobre sao rapidamente 
disso1vidos pelas chuvas e a materia organica superficial e rapidamente decom
posta pela a~ao das termitas e micro-organismos. 0 clima tropical favorece a 
forma~ao de uma crosta ferruginosa e 0 endurecimento da superficie, e somente 
onde a terra e solta e possivel praticar alguma forma de agricultura. No sudeste 
(em Boe) , a crosta ferruginosa ("boval") aparece em quase todas as superficies 
horizontais e e encontrada tanto nos cumes achatados como na base das e1eva~oes. 
Na costa, encontra-se bom solo de aluvioes maritimos, fixo pelo mangoal, 0 
qual, apesar das mares, a popula~ao utiliza para 0 cultivo de arroz. Nas areias 
encontram-se extensos palmeirais e zonas cobertas de erva, assim como solos 
argi10-arenosos, geralmente muito cultivados. Nas depressoes ("la l as"), 0 solo 
e impermeave1 a muito baixa profundidade e somente nas bordas destas depressoes 
algum cultivo toma lugar. 
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1.08 0 padrao da vegetasao acompanha as caracteristicas do solo e do clima. 
A zona costeira de aluvioes, abrangendo as ilhas e os estuarios, caracteriza-se 
por palmares de consideraveis dimensoes e por mangoais e lalas ou depressoes com 
agua salgada. Na zona intermediaria existem densas florestas, onde as especies 
mais comuns sao 0 bissilom -- arvore usada em grande escala para a produ~ao de 
toros e madeira serrada -- e 0 cibe. A zona do interior e formada na maior parte 
por vegeta~ao graminea com arvores e arbustos (savana) -- uma extensao do Senegal 
e da Republica da Guine, paises vizinhos. 

Populac;ao 

1.09 Segundo recenseamento de 1979, a popula<;ao da Guine-Bissau e de aproxi
madamente 767.700 habitantes, a menor da Africa Ocidental, depois de Cabo Verde 
(300.000), Gambia (600.000) e Sao Tome e Principe (80.000). Mais de vinte grupos 
etnicos compoem a popula<;ao, cadaqual preservando a sua lingua, tradi<;ao cultu
ral e identidade propria. No passado, cada grupo possuia 0 seu proprio territo
rio (chao); contudo, 0 alastramento da popula~ao do interior para a costa e os 
efeitos da guerra -- disrompendo os nucleos humanos tradicionais -- trouxeram a 
divisao tribal um maior grau de complexidade. Dados do Recenseamento de 19i9 
sobre a magnitude e distribui~ao dos principais grupos etnicos, indicam 
a existencia de cinco grupos principais: os balantas (30% da popula~ao). 
os fulas (21%), os manjacos (14%), os mandingas (14%) e os papeis (71.), seguidos 
pelos felupes, os brames, os bijagos e varios outros. Destes, os fulas e mandin
gas, juntamente com outros grupos menores, tais como os beafadas e pajadincas, 
sao mu<;ulmanos, ao passo que os restantes 60% possuem religioes africanas propias 
(na sua maioria animistas). 0 cristianismo existe apenas entre uma minoria urba
nizada e semi-urbana muito pequena e fragmentada. Falam-se actualmente na Guine
Bissau mais de 20 linguas e dialetos. 0 crioulo, 0 resultado do portuges com in
fluencia de sintax africanQ, e falado por cerca de metade da popula<;ao e constitui 
a lingua comum nas rela~oes entre diferentes grupos. 0 portugues e 0 idioma ofi
cial ensinado nas escolas, mas de acordo com 0 censo apenas 11% da popula~ao 
(e.g. alfabetizados) sabe falar realmente 0 portugues. A popula<;ao mu~ulmana 
conhece alguns rudimentos de arabe. 

1.10 Exceptuando 0 sector de Bissau, a densidade demografica media e estimada 
em 19 habitantes por km2. sendo este valor relativamente mais alto no noroeste 
do pais (Cacheu, Biombo, Safim, Nhacra, Bafata), onde existem diversas localida
des importantes e uma forma intensiva de explora~ao agricola. A densidade demo
grafica mais baixa e caracteristica do leste e do suI do pais, ou seja, em Boe, 
Xitole, Bubaque e Quebo. Um em cada sete guineenses reside em Bissau, a capital, 
onde se concentra a popula<;ao urbana do pais. Bafata, Canchungo, Mansoa, Farim, 
Gabu, Bolama e Catio sao outros centros urbanos. A popula<;ao rural e estimada 
em 80% da popula~ao total, sendo a Iftabanca" , pequena aldeia rural, a unidade 
basica da vida rural da Guine-Bissau.Em 1979, havia um total de 3.628 tabancas, 
isto e, uma media de 212 habitantes por aldeia, cifra que varia entre 132 em 
Bolama e 425 na regiao de Bissau. 

1.11 A distribui<;ao dos nucleos populacionais na Guine-Bissau reflete as 
diferen~as entre 0 litoral pantanoso a oeste, e 0 interior mais seco, a leste. 
As ilhas e a costa sao habitadas por produtores de oleo de palma e arroz, ao passo 
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que 0 interior e usado por pastores, para a a1imenta~ao de seus rebanhos, e ~or 
produtores de amendoim. Entre os povos da costa, os ba1antas, que ocupam a area 
entre 0 rio Geba e 0 rio Casemance, no Senegal, sao conhecidos como eximios pian
tadores de arroz. Tambem na costa, os brames sao conhecidos pe1a habi1idade 
com que cu1tivam 1avouras irrigadas pe1as chuvas, e os bijagos, que habitam 0 
Arquipe1ago do mesmo nome, sao pescadores e cu1tivam a arvore de palma. No inte
rior, os fu1as dedicam-se a pecuaria e os mandingas a agricu1tura. A guerra 
superpos novas formas de povoamento sobre estas formas tradicionais. Durante 
as hosti1idades, pontos estrategicos estabe1ecidos pe10s portugueses para reagru
par a popu1a~ao que nao fora ainda persuadida pe10s naciona1istas, afectaram 
especia1mente os manjacos e os ba1antas, na costa. Nos territorios naciona1iza
dos deu-se novo reagrupamento, especia1mente nas f10restas, para escapar aos 
ataques aereos. Poucos foram os sectores que nao sofreram os efeitos da insur
gencia naciona1ista ou os contra-ataques do poder colonial, ocorrendo numerosos 
des10camentos popu1acionais, tanto dentro do pais como para os paises vizinhos, 
especia1mente 0 Senegal (150.000, de acordo com estimativas das Na~oes Unidas). 

1.12 No tocante a estrutura po1itica e economica, e possive1 identificar 
dois tipos principais de organiza~ao: a sociedade hierarquica dos fu1as e 
mandingas, cuja autoridade centra1izada e exercida por chefes de estirpe, e as 
sociedades segmentadas e sem estado dos povos da costa (com exce~ao dos manjacos), 
cuja forma principal de organiza~ao social se baseia em 1a~os de 1ea1dade entre 
fami1ias e a1deias, e a autoridade perante os mais ve1hos. 11 Dentre as socie
dades horizontais ou sem estado, a mais importante e ados ba1antas, que repre
sentam 2~da popu1a~ao do pais. Organizados numa sociedade horizontal e sem poder 
central, tendo por unidade base a familia, os balantas, tipicos produtores de 
arroz, desenvo1veram um metoda singular e engenhoso para cu1tivo do arroz de 
agua salgada (descrito no capitulo dedicado a agricultura). Entre os balantas, 
a terra pertence a aldeia, mas cada familia tem acesso a uma parcela suficiente 
para assuas necessidades de subsistencia; as ferramentas e outros equipamentos 
indispensaveis pertencem a familia ou ao individuo. Muito individualistas, os 
balantas estao pouco motivados para a acumula~ao de bens; as boas colheitas 
seguem-se festivos sociais a que todos tem acesso para compartilhar 0 produto 
possive1mente excedentario. Sao 0 grupo etnico mais importante das regioes 
produtoras de arroz por exce1encia: Tombali e Oio. 

1.13 No outro extremo estao os fu1as, dos p1analtos secos do interior, 
que se dedicam a pecuaria e a produ~ao de amendoim e algodao. A sociedade fu1a 
e a1tamente hierarquizada, com rela~oes semifeudais entre chefes e subditos. 
A c1asse mais alta e ados chefes, nobres e estirpes religiosas; seguem-se os 
artesaos e os £iilas ou comerciantes ambu1antes, depois deles vem os camponeses 
obrigados a traba1har para os chefes durante parte do ano. A despeito da for~a 
das tradi~oes no-que se refere a propriedade co1etiva da terra, os chefes e 
seus sequitos asseguram-se substanciais privilegios em termos de propriedade da 

Este tipo de organiza~ao social e semelhante ao de outras sociedades africanas: 
os ibos na Nigeria, os ta1ensis em Gana, os kikuos no Quenia e muitos outros. 
A autoridade maxima e exercida por conselhos de chefes de familia de a1deias 
individuais (tabancas) ou de grupos de aldeias vizinhas. 
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terra. Acostumados a lutar contra os povos animistas (que procuraram converter 
ao iSlamismo), os fulas foram sempre impenetraveis a cultura portuguesa. A sua 
emigra~ao da regiao de Fouta-Djalon, onde se estabeleceram por volta do secu10 X, 
e re1ativamente recente, remontando ao secu10 passado. Roje, representam 21% 
da popula-;ao. 

1.14 Apesar destas diferen~as etnicas, ha muitas caracteristicas comuns 
entre os milhares de " tabancas" (a1deia, em crioulo) que pontilham as regioes 
rurais do pais. Desde sempre, quase todos praticaram um ou outro tipo de agri
cu1tura e, embora tenham sofrido exac-;oes durante 0 dominio portugues, nao 
tiveram "patroes ll estrangeiros; nem mesmo durante a epoca anterior a da Indepen
dencia enfrentaram problemas de expropria~ao de terras ou endividamento rural. 
A a1deia continua ainda hoje a ser importante na estrutura social do pais, e 
sao muitos aque1es que, vivendo em areas urbanas, mantem os vincu10s com a sua 
a1deia e familia. 

1.15 A vida da a1deia gira em torno do cu1tivo das terras disponiveis. 
As tarefas correspondem ametodos tradicionais: apos a abertura do campo por 
derrube e queimada, ha que 1impar 0 solo, das raizes e revo1ve-10 com ancinho. 
Norma1mente, a terra e submetida a pousio de rota~ao (4-8 anos), dependendo da 
ferti1idade. A afecta~ao do solo entre varias cu1turas, arroz de sequeiro, 
cereais, cu1tivos de subsistencia, e 0 amendoim, varia de acordo com a regiao. 
Nos p1ana1tos secos, 0 mi1ho substitui 0 arroz como cu1tivo de subsistencia, 
e 0 amendoim produzido e trocado pe10 arroz procedente do oeste do pais. 0 
processo de cu1tivo conta com a participa~ao de todos, inclusive mu1heres e 
crian~as. Durante a esta~ao seca, as actividades principais consistem na pro
du~ao de panos e utensi1ios domesticos de argi1a e no cu1tivo de outros produ
tos que requerem pouca agua; em certas regioes ocorrem emigra~oes sazonais, 
principa1mente para 0 Senegal. 

1.16 No tocante a vida social, e com exce~ao dos 113.000 habitantes da 
capital, Guine-Bissau e ainda uma sociedade conservadora e tradiciona1. Os 
acontecimentos politicos dos u1timos quinze anos (inc1uindo 0 activo papel 
que 0 PAIGe desempenhou na mobi1iza~ao da popu1a~ao para apoiar a luta pe1a 
Independencia) nao deixaram de afectar as a1deias, embora tais ac~oes tenham 
sid~ preparadas com 0 cuidado de nao ir contra as tradi~oes sociais como con
di~ao de serem aceitas. Assim, para a maioria dos aldeoes, a ideia de mudan~a 
e ainda algo remoto, ja que 0 proprio conceito de m~dan~a nao e faci1mente 
assimilado pe1a vida tradiciona1 da " tabanca". As no~oes de progresso em mate
ria de padroes de vida sao mo1dadas pe1as necessidades e pe10s valores da 
a1deia, e como sao poucas as a1deias 1igadas a estradas transitaveis ou dota
das de e1etricidade, e natural que 0 horizonte da popula~ao seja 1imitado as 
suas tradicionais necessidades e aspira~oes. 

1.17 Sera ta1vez simplista, embora uti1, pensar na Guine-Bissau do momenta 
em termos de duas sociedades -- uma sociedade tradiciona1 des 85% da popu1a~ao 
que constituem a economia rural e a sociedade moderna dos 15% que vivem nas 
cidades -- cujos 1a~os e rela~oes se intensificam progressivamente a medida que 
o Governo prossegue os seus objetivos de expansao da economia moderna. Estes 
p1anos inc1uem rapida extensao da educa~ao nao tradiciona1 para as areas rurais; 



a expansao dos servi~os de saude e erradica~ao de doen~as; 0 cultivo de produtos 
comerciais, estimulado pela distribuicao de sementes melhoradas e fertilizantes 
por agencias do Governo; e a melhori~ das comunica~oes, por meio de estradas 
e do onipresente radio portatil. Encaradas nurna perspectiva urbana e moderna, 
estas mudan~as parecerao minimas; mas do ponto de vista da aldeia, tais mudan~as 
poderao parecer, em certos casos, demasiado rapidas e mesmo perturbadoras. 

Condi~oes de Vida 

1.18 A maior parte da pobreza na Guine-Bissau corresponde a pobreza de urna 
sociedade rural tradicional, nao tocada pelo desenvolvimento e inalterada durante 
seculos. Trata-se de uma pobreza que se caracteriza sobretudo por uma popula~ao 
com baixo rendimento, poucos bens e reduzido aces so a educa~ao formal, a ~ervi~os 
de saude e a agua potavel, em vez dos terriveis bairros pobres que abundam nos 
centros urbanos da maioria dos paises africanos. Embora Guine-Bissau seja urn dos 
20 paises mais pobres do mundo em termos de FIB per capita, tem 0 visitante a 
impressao de uma na~ao relativamente a margem da excruciante pobreza encontrada 
em outras areas subdesenvolvidas. For um lado, 0 caracter de subsistencia da 
maior parte da sociedade rural evita que a falta aguda de alimentos se fa~a sen
tir; p~r outro lado, os fortes la~os comunitarios dentro de cada grupo social 
propiciam urn sistema de assistencia social que, baseado na familia e no parentesco, 
impede os mais pobres de regredirem a niveis de subsistencia muito baixos em 
tempos de escassez. Isso aplica-se tambem aos centros urbanos. Em Bissau, por 
exemplo, 0 emprego come~a a ser urn problema; contudo, mesmo la, 0 desemprego 
aberto e de certa forma oculto pelo sistema de extensao familiar, 0 qual absorve 
os recem-chegados a cidade, oferecendo-lhes moradia e alimenta~ao. 

1.19 No entanto, em termos de indicadores sociais, a Guine-Bissau situa-se 
na categoria mais baixa de um grupo de 38 paises de baixo rendimento (Quadro 1), 
supondo-se que as areas rurais estejam nurna situa~ao pi~r do que a media. 

1.20 Nao ha dados disponiveis sobre a distribui~ao do rendimento ou sobre 
niveis. de rendimento absoluto na Guine-Bissau. Toda a evidencia indica, porem, 
que existem consideraveis diferen~as de rendimento, especialmente entre as areas 
urbanas e rurais. Os sectores industrial e de servi~o concentram-se em Bissau, 
de modo que metade do FIB total estimado pela missao (ver 2.0~beneficia prova
velmente apenas 15% da popula~ao, que vive na capital. Isto implica que 0 rendi
mento medio em Bissau, em 1979, era aproximadamente cinco vezes maior do que 0 

rendimento medio per capita nas regioes rurais (cerca de $100). 0 efeito da 
distribui~ao da terra na distribui~ao do rendimento e dificil de aferir, embora 
se estime que este efeito deve variar com as etnias sociais, dependendo da orga
niea~ao social e do sistema de distribui~ao da terra aravel. 0 acesso a terra e, 
na maior parte, fun~ao da mao-de-obra disponivel para 0 trabalho agricola; deste 

modo, excepto na regiao de Cacheu (povoada principalmente por manjacos), e provavel 
que diferen~as de rendimento sejam mais acentuadas entre diferentes grupos 
etnicos do que dentro de cada grupo per se. 
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1: ALGUNS INDICADORES SOCIAlS - 1979 
~~----

Media dos Paises 
em Desenvo1vimento 

Guine-Bissau de Baixo Rendimento 

Ca10rias per capita 11 
(% das necessidades) 78,0 91,0 

Adu1tos a1fabetizados (%) 9,0 38,0 
Taxa de esco1aridade (% de 6-14 anos) 58,0 77,0 
Esperan~a de vida ao nascer (anos) 35,0 50,0 
Indice de morta1idade infanti1 

(0-1 anos) (por 1.000) 250,0 
Indice de morta1idade infanti1 

(1-4 anos) (por 1.000) 42,0 20,0 
Indice de morta1idade (por 1.000) 29,0 15,0 
Indice de nata1idade (por 1.000) 40,6 39,0 
Aumento natural da popu1a~ao 

(por 1.000) 11,6 24,0 
Habitantes por medico 13.700,0 9.900,0 
Habitantes por enfermeira 1.257,6 8.790,0 
Acesso a agua potave1 (% da popu- 3,6 28,0 

1a~ao) 

Fontes: 	Dados fornecidos pe1as autoridades da Guine-Bissau; World Develop
ment Report, 1980. 

1/ Average 1976-79. 

1.21 Devido a fa1ta de informa~ao, e difici1 aferir a qua1idade da nutri~ao 
na Guine-Bissau. Dados agregados para 0 periodo 1975-79 sugerem que, embora 
a produ~ao interna de a1imentos tenha sido insuficiente para satisfazer as ne
cessidades da popu1a~ao, esta lacuna foi em grande parte preenchida pe1a 
importa~ao de generos basicos. Segundo estimativas da oferta total de a1imen
tos durante esse periodo (com base em estimativas oficiais da produ~ao de ce
reais, pesca e carne), 0 consumo agregado per capita foi de 1,942 ca10rias por 
dia, 1/ inferior em cerca de 20% aos requisitos diarios estimados pe1a FAO 
(2,440 ca10rias). Em anos de seca, contudo, 0 consumo medio diario de ca10rias 
baixou a um nive1 inferior a 25% desse minimo. As importa~oes de a1imentos sao 
um factor importante para atender as necessidades nutricionais da popu1a~ao, 
representando, em media, 271. do consumo de cereais e 15% do consumo total de 
ca1orias. E possive1 que estes va10res para 0 consumo per capita estejam subes
timados, pois mesmo as fami1ias mais pobres consomem certas frutas e vegetais 
de esta~ao. 0 aspecto gera1 dos guineenses e saudave1 e e raro ver-se casos 
de desnutri~ao ou de obesidade. Nao ha duvida no entanto que os problemas de 
saude, principa1mente a morta1idade infanti1 e de recem-nascidos que af1igem este 
pais devem estar re1acionados com os habitos a1imentares deste povo. 

1/ Apendice Estatistico, Quadro 8.2. 
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1.22 As crian~as formam 0 grupo mais vulneravel a doen~a, sendo 0 seu estado 
nutricional, portanto, de particular interesse, especialmente na Guine-Bissau, 
onde a mortalidade infantil e de recem-nascidos e uma das mais altas do mundo 
(Quadro 1). Conclusoes preliminares de urn estudo sobre 0 estado nutricional das 
crian~as guineenses indicam que condi~oes de malnutri~ao come~am a manifestar-se 
aos seis meses de idade, podendo isto ser devido as praticas de amamenta~ao 
(que tendem a estender-se ate aos dezoito meses nas areas urbanas e aos tres anos 
nas areas rurais) tornando as crian~as dependentes de uma por~ao inadequada da 
dieta familiar. Urn complemento ao leite materno come~a a ser dado, na maioria 
dos casos, por volta do sexto ou setimo mes, mas seu teor e inadequado em termos 
de calorias e proteinase Para alem disso, a incidencia da diarreia e a malaria 
contribui tambem para a situa~ao de malnutri~ao, embora a crian~a inicialmente 
subnutrida~eja, a priori, uma vitima potencial dessas mesmas doen~as. 

1.23 A alimenta~ao e de longe 0 item mais importante do or~amento familiar. 
Estimativas da missao indicam que a familia media urbana gasta pelo menos 74% 
do rendimento em alimentos ever Apendice Estatistico, Quadro 8.3). A refei~ao 
tipica da familia de um trabalhador ou pequeno agricultor consiste principalmente 
de arroz, consumido tres vezes ao dia, sendo peixe, galinha e carne, bern como 
certas ervas locais, quando existem, acrescidos ao arroz (quase sem gosto) para 
dar mais sabor. A falta de arroz, come-se cereais de sequeiro, especialmente 
sorgo e milho. Certos grupos etnicos usam tambem 0 amendoim. 0 consumo de leite 
fresco e carne e raro nas areas rurais, excepto no caso dos balantas, que consu
mem grande quantidade de carne durante 0 choro -- epoca de cerimonias funebres. 
o inquerito ao consumo familiar em areas rurais levado a cabo pelo Ministerio do 
Plano aumentara substancialmente a informa~ao disponivel sobre esta materia. 

1.24 Entre as principais fontes de doen~a em Guine-Bissau a poluiSao da agua 
ocupa urn lugar preponderante. A agua para 0 consumo humano e animal e para a 
higiene pessoal e tirada principalmente de po~os escavados pela popula~ao. 
Somente 3.6% da popula~ao conta com acesSo a agua potavel, e 2.1% a sistemas 
publicos de agua canalizada e os padroes muito baixos de saneamento basico sao 
a causa principal da contamina~ao da agua de beber. Nas areas rurais sao 
poucos os que sabem da rela~ao que existe entre 0 saneamento improprio e a 
polui~ao da agua, 0 que resulta na generaliza~ao das doen~as transmitidas pela 
agua. 0 Governo esta executando um grande programa de investimentos em sistemas 
de abastecimento de agua potavel, esgotos e instala~oes sanitarias. Para que 
esse programa tenha exito e preciso envidar esfor~os para criar uma consciencia 
da importancia que revestem as medidas preventivas da saude, para induzir 0 

publico a usar e a manter as instala~oes instaladas. Servi~os de educa~ao sani
taria tambem ajudariam a persuadir a popula~ao rural a resolver este tipo de 
problema a partir da comunidade, enquanto todas as aldeias nao dispuserem de 
servi~os publicos. 

1.25 A habita~ao e raramente um problema nas regioes rurais da Guine-Bissau. 
A constru~ao da casa rural requer pouco dinheiro; ha suficiente terra nao pro
dutiva, 0 barre e a palha sao facilmente encontrados e grande parte da mao-de
obra e proporcionada pela propria familia. A constru~ao tipica utiliza argila 
seca ao sol, combinada com palha de arroz, excepto entre os pastores, cujas 
casas, geralmente menos solidas, consistem de um tran~ado de taquara e palha. 
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Em geral, 0 teto e de colmo, as vezes refor~ado com uma estrutura de folha de 
palma e taquara, revestidas de barre para prevenir incendios. A casa tipica 
varia de urn a quatro quartos e e rodeada por um pequeno patio. 0 mobiliario 
e geralmente minimo. A plataforma da cama e feita as vezes de barro. Na maio
ria das casas encontram-se algumas panelas de metal, recipientes de barre para 
guardar arroz e cereais, e caba~as que sao usadas para multiplas finalidades 
na casa. As refei~oes sao quase sempre preparadas dentro da casa, em cujo 
centro esta situado 0 fogao. 

1.26 A temperatura media na Guine-Bissau e bastante alta. 0 vestuario e 
os combustiveis nao tem assim neste fais a mesma importancia que em outras 
na~oes. A madeira, a lenha e 0 carvao -- combustiveis de baixa tecnologia de 
extrac~ao -- sao amplamente usados na prepara~ao de alimentos, sendo 0 quero
sene usado para ilumina~ao. Quase nao existe eletricidade nas areas rurais. 
Nas cidades maiores, 0 fornecimento de energia nao e continuo, e os estrangei
ros e agencias do governo tendem a usar geradores pequenos, para fins de ilu
mina~ao, refrigera~ao do ar e conserva~ao de alimentos. 

1.27 A situa~ao da saude na Guine-Bissau e bastante grave. As enfermida
des e doen~as sao generalizadas e os indices de mortalidade situam-se entre os 
mais altos do mundo. Certas doen~as, entre as quais a malaria, 0 tetano e a 
diarreia, sao tao comuns que, tal como ocorre com a alta mortalidade infantil, 
sao aceite,s pela popula~ao como parte normal e inevitavel da vida. Em grande 
parte, 0 padrao das doen~as resulta da combina~ao do ambiente ecologico com a 
falta de percep~ao da importancia da nutri~ao apropriada e da higiene pessoal. 
Dados relativos a 1978 dao conta das seguintes causas de morte entre crian~as 
de 1-4 anos: malaria (18%), tetano (16,5%), doen~as infecciosas (12%), doen~as 
respiratorias (11,5%) e diarreia infantil (10,2%). Entre a popula~ao em geral, 
as doen~as principais sao a malaria, importante problema de saude publica que, 
embora raramente fatal, e debilitante; as doen~as do sistema digestivo (disen
teria, tifo e paratifo), em sua maioria transmitidas pela agua; as doen~as 
respiratorias, entre as quais a pneumonia; e a anemia. 0 interesse do Governo 
em estender medidas de saude preventivas tem sido consideravel. Problemas 
financeiros, carencia de infra-estruturas adequadas e a falta de pessoal trei
nado tern ate agora limitado 0 numero de a~oes que ainda cumpre empreender. 

1.28 A propor~ao de alfabetizados e muito baixa: menos de 10% das pessoas 
com maLS de 7 anos em 1979 sabiam ler e escrever. Dada a recente expansao dos 
servi~os educacionais, e provavel que 0 nUmero de alfabetizados aumente subs tan
cialmente a medio prazo. As taxas de matricula escolar ainda sao baixas: em 
1979, estudavam no ciclo primario 58% das crian~as de 6-12 anos; e no ciclo 
secundario somente 8;4% dos jovens de 13-18 anos. Em rela~ao as mulheres, a 
situaiao e pi~r: as taxas de escolaridade nos niveis primario e secundario 
eram de 42~6}~ e 3,1%, respectivamente, enquanto que para a popula<rao masculina 
as propor~oes eram de 78% e 14%. As atitudes para com a educa~ao variam entre 
regioes e grupos etnicos. Em geral, a suspeita com que os aldeoes encaram 
inicialmente a inova~ao e os serviios do governo tende a desaparecer com 0 

contacto com os servi~os de educa~ao e saude. Nao obstante, a necessidade de 
educa~ao nao e facilmente percebida em certas regioes; embora desejosos que os 
filhos saibam ler, temem os aldeoes que, uma vez alfabetizados, eles abandonem 
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a familia e a aldeia em busca de melhores oportunidades, devido principalmente 
as limitadas oportunidades que se abrem nas aldeias para os que sabem ler e 
escrever. Muitos pais tambem resistem a enviar os filhos a escola pois necessi
tam sua ajuda para 0 trabalho domestico e agricola. Em geral, a educa~ao das 
filhas e considerada desnecessaria, excepto nas cidades maiores. Tais atitudes 
sao comuns na maioria dos paises em desenvolvimento e tendem a desaparecer com 
o tempo, a medida que 0 processo de desenvolvimento se come~a a fazer sentir. 
A importancia da educa~ao para a forma~ao dos quadros necessarios e para as cam
panhas de divulga~ao sobre a importancia da agua potavel, nutri~ao adequada e 
higiene pessoal e ambiental esta na base dos programas governamentais visando 
a implementa~ao de uma ampla rede de programas integrados de educa~ao e saude. 

1.29 0 crescimento demografico nao e ainda um problema que preocupe 0 Governo 
da Guine-Bissau, em parte devido a escassez de informa~ao. Os dados do ultimo 
recenseamento (1979) indicam uma taxa media de crescimento populacional de 1,4% 
ao ano durante 1950-79, e de 2% ao ano durante 1960-79. Com 0 inicio da extensao 
dos servi~os de saude para as areas rurais, e provavel que a alta taxa de morta
lidade caia consideravelmente, resultando a curto prazo num rapido crescimento 
populacional. Se, no ana 2000, a esperan~a de vida a nascen~a atingir os 45 anos 
(a media para os paises de baixo rendimento em 1960), a popula~ao resultante sera 
aproximadamente 1,5 milhao de habitantes, representando uma taxa de crescimento 
medio de 3,3% ao ano, e consequentemente, aumentando 0 esfor~o necessario para 
manter um adequado crescimento do PIB per capita. A escassa disponibilidade de 
informa~ao sobre taxas de natalidade e fertilidade impede maiores conside~~oes 
sobre este problema. Ao serem completamente analisados, e provavel que os resul
tados do censo demografico de 1979 ajudem 0 Governo a se aperceber da importancia 
do problema e a considerar, Se for caso disso, a provisao de servi~os de planea
mento familiar no ambito dos servi~os de saude publica. 

Historia politica 

1.30 Os primordios historicos da Guine-Bissau sao pouco claros e mal docu
mentados. Dada a situa~ao geografica e a extraordinaria variedade etnica deste 
pais, varias hipoteses se tem levantado, vinculando a historia da regiao aos 
acontecimentos politicos do Sudao Ocidental, especialmente no periodo que decorre 
entre 0 inicio do Reino de Gana no Seculo IV, e a invasao dos Fulas no Seculo 
XVIII. A integra~ao, ou pelo menos forte intercambio comercial, entre esta 
regiao e 0 reino de Gana parecem ser apoiados pelos vestigios de minas de aura 
nos vales do Corubal e Geba, ja que 0 comercio de ouro tinha um papel muito im
portante naquele antigo imperio. Com a queda do reino de Gana sob os Almoravidas 
no Seculo XI, ate a ocupa~ao dos Mandingas do imperio do Mali, no Seculo XV, 
este pequeno territorio tera, provavelmente, recebido as desloca~oes de povos 
desalojados pelas sucessivas guerras e invasoes que ocorreram no SUdao Ocidental 
durante este periodo. Quando no Seculo XV, 0 imperio do Mali atingiu 0 maximo· 
da sua exp~nsao para ocidente (desde a foz do rio Gambia ate ao baixo Geba) , 
ja dois importantes reinos Mandingas se tinham instalado no actual territorio 
da Guine-Bissau - os reinos de Bra~o e Cabo, correspondendo mais ou menos as 
regioes actuais de Bafata e Gabu. Ao longo da costa, um mosaico de etnias ates
tava os movimentos dos povos que,no passado,haviam procurado refugio junto a 
costa. A sua composi~ao era semelhante ados nossos dias: felupes, manjacos, 
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brames, papeis, balantas, bijagos e nalus. A primeira invasao (mal sucedida) 
dos fulas remonta ao ultimo quartel do Seculo xv -- os fulas pagaos ou fulacun
das, liderados por Koli Tenguela. Derrotados pelos entao senhores, mandingas 
e beafades, estes primeiros fulas permaneceram no territorio, continuando a sua 
actividade pastoril, mediante 0 pagamento de tributo. No Seculo XVIII, os fulas 
islamizados conquistaram 0 Fouta-Djalon, derrotando os mandingas da Guine-Bissau 
no seculo seguinte. Assim, em meados do Seculo XIX, eram destruidos os dois 
reinos Mali, sendo os mandingas e beafadesfeito escravos (fulas pretos). Somente 
a ocupa<;ao europeia iria conter as incursoes fulas contra as tribos pagas do 
litoral. 

1.31 Durante a explora~ao do At1antico empreendida sob a egide de Henrique, 
o Navegador, navegadores portugueses chegaram a costa da actual Guine-Bissau 
(na altura, Rios de Cabo Verde) em 1446, um ana depois de terem alcan<;ado 0 
arquipe1ago de Cabo Verde. A expansao ao 10ngo da costa africana, ao su1 do Cabo 
Bojador, visava principa1mente 0 desenvo1vimento do comercio de produtos do con
tinente, nomeadamente, ouro, pimenta, marfim e, mais tarde, escravos. Para 
assegurar 0 monopo1io do comercio africano, os portugueses insta1aram-se em Cabo 
Verde e Sao Tome e Principe (ate entao praticamente desabitados), erguendo for
ta1ezas em varios pontos da costa africana, nomeadamente na zona do Cacheu 
(Guine-Bissau) e Serra Leoa. As incursoes pe10 interior africano eram contudo 
reduzidas, consistindo principalmente em algumas expedi~oes exploratorias dos 
estuarios. Em principios de 1600, outros europeus come<;ariam a chegar as costas 
da Africa Ocidenta1, sendo os primeiros os espanhois, seguidos pe10s ho1andeses 
e, mais tarde, pe10s franceses e ing1eses. As hosti1idades entre estes u1timos 
para ocuparem 0 territorio da Guine-Bissau foram importantes, tendo cessado ape
nas em vesperas do Tratado de Ber1im (1878), altura em que, com 0 apoio brita
nico, este territorio foi "atribuido" a Portugal. as franceses haviam, no en
tanto, ocupado a provincia de Casemance, incluida inicia1mente no territorio 
contro1ado pelos portugueses. As fronteiras da Guine-Bissau, tal como existem 
hoje, so viriam a ser definitivamente estabe1ecidas pe1a conven<;ao 1uso-francesa 
de 1886. 

1.32 as portugueses conheciam muito pouco deste territorio e para assegurar 
a sua efectiva ocupa~ao (nos termos do Tratado de Ber1im) tiveram que 1utar 
contra os povos do pars: inicia1mente contra os fe1upes e manjacos (1878), a 
seguir contra os fu1as, beafades, ba1antas e outros. A resistencia mais feroz 
foi ados papeis, que continuaram a amea<;ar Bissau ate 1936. P~r volta de 1915, 
os portugueses ainda viviam por detras das mura1has de Bissau, sem poder entrar 
em seguran<;a no interior. A "pacifica<;ao" total so foi obtida em 1936, apos 
o que 0 dominio portugues se estendeu a todo 0 territorio. 

1.33 as movimentos de auto-determina<;ao africana cresciam entre as elites 
educadas dos paises vizinhos quando, em 1956, na Guine-Bissau, um grupo de 
jovens africanos decidiu formar 0 Partido Africano para a Independencia da 
Guine e Cabo Verde (PAIGC). Um de1es era Ami1car Cabral, seu 1ider e inspirador. 
a Partido come~ou com um ape10 pacifico em prol da reforma politica e social. 
A ditadura entao insta1ada em Portugal nao favorecia qua1quer reivindica<;ao 
democratica no continente e, muito menos, qua1quer ideia de autodetermina~ao nas 
co1onias. Em 1959, durante uma greve por me1hores sa1arios, os estivadores de 
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Pidgiguiti foram atacados pela policia, perdendo-se cerca de 50 vidas. No mesmo 
ano, 0 Partido recorreu a revolta armada. Em 1963, come~ou a guerra de guerrilha. 

1.34 Esta guerra iria ser desencadeada nao so para expulsar os portugueses, 
como tambem, acima de tudo, para reorganizar 0 pais ao longo de novas linhas. 
A tarefa nao seria facil. A mistura de ra~as, culturas e organiza~oes sociais 
heterogeneas constituia 0 primeiro problema; e a luta politica para angariar 
apoio internacional e popular contra 0 dominio colonial iria ser dura. No domi
nio interno, as formas de apoio popular variaram consideravelmente, indo desde 
a adesao militar ate a simples nao oposi~ao. Pouco a pouco, criaram-se comites 
de aldeia, treinaram-se jovens combatentes e os portugueses foram empurrados para 
areas especificas, onde formaram nucleos protegidos para a popula~ao sob 0 seu 
controle. Em 1967, metade do territorio estava sob controle nacionalista. Bissau 
e grande parte de Bafata e Gabu (no leste) permaneceriam por'mais tempo sob 0 

dominio portugues. Em 1972, elegia-se a primeira Assambleia Nacional nas zonas 
liberadas. Para os conselhos regionais foram eleitos 273 representantes, um 
ter~o dos quais seriam deputados a Primeira Assembleia Nacional; 21 membros do 
PAIGC representavam as regioes ainda sob controle portugues. Esta primeira 
Assembleia Nacional proclamou a independencia de Portugal em Setembro de 1973. 
Em Setembro do ano seguinte, Portugal reconheceu a independencia politica da 
Guine-Bissau. Haviam decorrido quatro meses desde a revolu~ao portuguesa que 
derrubara a ditadura na metropole. 

Depois da Independencia 

1.35 Cabia aos guineenses reconstruir um pais literalmente devastado pela 
guerra. Cumpria desmontar minas colocadas em centenas de caminhos rurais; 
era preciso reabsorver um ter~o da popula~ao: os 150.000 refugiados no Senegal, 
Guine-Conacri e Gambia; e na agricultura, a pedra angular da economia, a situa
~ao era caotica. De acordo com estatisticas portuguesas, a devasta~ao da guerra 
e 0 movimento de refugiados haviam reduzido a area cultivada, de 400.000 hectares 
em 1953 para apenas 125.000 hectares em 1972. A produ~ao de arroz, 0 alimento 
principal da popula~ao, havia caido 71% - de 100.207 t. em 1953 para 29.500 t em 
1972; e a produ~ao de amendoim, a exporta~ao principal, diminuira 56% - de 
63.975 para 28.000 toneladas. Auto-suficiente em arroz, antes da guerra, Guine
Bissau viu-se em 1974 for~ada a importar mais de 30.000 toneladas do produto. 
Nesse mesmo ano, 0 deficit comercial atingia a cifra sem precedentes de 28 
milhoes de dolares, as exporta~oes cobrindo apenas 8% da conta de importa~oes. 

1.36 A heran~a era terrivel. Alem da guerra, a negligencia colonial deixara 
Guine-Bissau na condi~ao de uma das na~oes mais pobres e menos desenvolvidas do 
mundo. Para as tres empresas portuguesas que auferiam lucros na Guine-Bissau 
(CUF, Ultramarina e Barbosa), este pais representava pouco mais do que uma fonte 
de amendoim e coco de palma, comprados aos agricultores a pre~os artificialmente 
baixos, atraves de uma rede de postos de aldeia. Amendoim e coco de palma repre
sentavam 84,3% das exporta~oes em 1974 (e 64% das exporta~oes em 1979). Nao 
havia e ainda nao ha industria extractiva; 0 sector da industria transformadora, 
muito pequeno, empregava em 1977 1.800 pessoas, para um total de 24.400 pessoas 
assalariadas, das quais 15.000 eram funcionarios publicos. 
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1.37 Ao assumir 0 poder, 0 PAIGC tinha nao so de enfrentar 0 desastroso 
lega~o economico, mas tambem assegurar 0 controle politico do pais. Isto 
tambem acarretava uma serie de problemas. 0 partido dispunha de poucos mem
bros habilitados e qualificados para ocupar ministerios do governo. Tinha 
tambem de montar, a partir do nada, uma organiza~ao partidaria em Bissau, cuja 
popula~ao crescera para 100.000 habitantes em razao da guerra, muitos deles 
ate entao dependentes dos empregos e da previdencia social da administra~ao e 
das for~as armadas portuguesas. Alem disso, certas partes do pais eram ainda 
hostis ao partido (principalmente nas areas dos fulas islamizados) e, no meio 
de uma grave crise economica, 0 risco de que as dificuldades materiais, espe
cialmente a carencia de alimentos, criasse um publico receptivo aos adversarios 
do PAIGC, era constante. Na realidade porem, 0 prestigio que 0 partido havia 
angariado, como movimento que levou 0 pais a Independencia, deu-lhe um esmaga
dor apoio popular, principalmente nas areas rurais, as quais mais haviam sofrido 
com as campanhas contra-revolucionarias dos portugueses. Nas elei~oes gerais 
de 1976 para os conselhos administrativos (realizadas num sistema unipartida
rio com votos lIsim-naol! para os representantes locais do partido), 0 PAIGC 
recebeu 80% de votos afirmativos. Em Bissau a propor~ao foi ainda maior, 96%. 
Desde a Independencia ate a mudan~a de Governo em Novembro de 1980, a Guine
Bissau foi um dos paises politicamente mais pacificos e estaveis de toda a 
Africa. A mudan~a politica de Novembro nao parece ter alterado esta reputa~ao. 

Estrutura politica e Administrativa 

1.38 A organiza~ao politica e administrativa da Guine-Bissau quando da 
v~s~ta da missao economica e descrita no Apendice A. Nos termos da Constitui~ao, 
competia ao Partido determinar a orienta~ao politica do Estado e garantir a 
sua execu~ao. 0 orgao mais importante do Partido era 0 Congresso, cujos dele
gados eram eleitos indiretamente, entre os membros do Partido. 0 Congresso 
reunia-se de quatro em quatro anos, a fim de definir linhas politicas gerais e 
eleger un conselho de politica e um conselho executivo, aos quais cabia a 
responsabilidade directa pelos assuntos correntes. 0 legislativo nacional era 
a Assembleia Popular Nacional, integrada por 150 membros eleitos indirectamente. 
que se reuniam uma vez por ano. Os seus poderes eram delegados num Conselho 
de Estado, composto por 15 membros. dos quais 11 pertenciam obrigatoriamente 
ao Conselho Executivo do Partido. 0 Presidente desse Conselho de Estado era 
o Chefe de Estado. Ate 1980, a presidencia foi exercida p~r Luis Cabral, 
Vice-Secretario-Gera1 do PAIGC. 0 Conselho de Estado era responsave1 pe1a 
escolha dos Comissarios de Estado, que formavam 0 Governo. denominado Conselho 
de Comissarios do Estado. Administrativamente, 0 pais esta dividido em oito 
regioes administrativas, cada uma com varios 'sectores -- ver Apendice A. 

1.39 Embora a fi1osofia po1itica do Governo se baseasse. de modo gera1. em 
principios sccialistas (principa1mente no que respeita ao papel da empresa pri
vada), nao foi imposta ao pais uma aderencia a uma doutrina ortodoxa bem defi
nida, aspecto aparentemente de menos importancia para a maioria dos lideres 
politicos. Em vez disso, uma po1itica rigorosa de nao a1inhamento mostrar-se-ia 
ser 0 caminho mais inte1igente e pragmatico para promover re1a~oes economicas 
e atrair ajuda do maior numero possive1 de paises. Dentro deste principio de 
neutra1idade, assistencia tanto do Este como do Oeste come~ou a f1uir ao pais. 
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Na pratica, predominavam (e predominam) as rela~oes com 0 Oeste, embora a maior 
parte da ajuda recebida durante a guerra tivesse vindo do bloco sovietico e da 
China. Depois da Indepedencia, a maior parte do comercio externo orientou-se 
para Portugal e os parses da CEE, e as doa~oes de alimentos vieram principalmente 
dos Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Republica Federal da Alemanha e Parses 
Baixos. Em 1978, Guine-Bissau estabeleceu rela~oes com a Fran~a e reatou as 
primeiras rela~oes com Portugal depois do fim da guerra. Em meados de 1978, 
9uine-Bissau foi 0 primeiro pais africano de expressao portuguesa a enviar uma 
missao oficial em visita a Portugal; foi tambem um importante mediador na nor
maliza~ao das rela~oes entre Portugal e Angola. As re1a~oes com 0 Senegal sao 
muito cordiais e 0 pais recebe de bom grado a assistencia do Brasil, Kuwait e 
Arabia Saudita. 

Unificasao com Cabo Verde 

1.40 0 pragmatismo caracterizou tambem 0 cauteloso tratamento dado pelo PAIGC 
a unifica~ao da Guine-Bissau e de Cabo Verde -- politica que, teoricamente, era 
um antigo objectivo do Partido. 0 Arquipelago de Cabo Verde, que se emancipou 
de Portugal em 1975, era habitado principalmente por escravos africanos trazidos 
do que e hoje a costa guineense-senegalesa, apos a descoberta daquelas ilhas desa
bitadas em 1440, por Diogo Gomes. A popula~ao fala 0 crioulo (0 principal meio 
de comunica~ao na Guine-Bissau) e, alem de numerosos pontos de contacto entre os 
dois paises no que se refere a origem etnica, cultura e lingua, tiveram a 
experiencia comum do dominio portugues e, mais recentemente, da lideran~a de di
versos cabo-verdianos (entre os quais varios lideres do PAIGC) que lutaram 1ado 
a lade com os guineenses durante a guerra de liberta~ao. Unifica~ao nao seria 
contudo uma tarefa facil, e a meta acabaria por ser abandonada. Em Bissau reinava 
certo ressentimento contra os cabo-verdianos, muitos dos quais haviam emigrado 
antes da guerra para a Guine-Bissau e Angola a fim de ocupar cargos na adminis
tra~ao colonial -- reflexo do nivel relativamente mais alto de educa~ao do 
Arquipelago em compara~ao com 0 da Guine-Bissau. Alem disso, pouco existia no 
campo economico para unir os dois paises. As rp.la~oes comerciais eram pratica
mente inexistentes: em 1979, apenas 2,4% das exporta~qes da Guine-Bissau se 
destinaram a Cabo Verde; a propor~ao das importa~oes era ainda menor. Antes 
da mudan~a politica de 1980, as unicas medidas adoptadas com vista a unifica~ao 
tinham sido a cria~ao de uma Comissao Intergovernamental, um sistema judicial 
unificado, uma zona monetaria livre e uma uniao alfandegaria, embora cada pais, 
ao abandonar 0 escudo portugues, tenha adotado uma moeda diferente. 

Evoluxao politica Recente 

1.41 Em Novembro de 1980, 0 entao primeiro Ministro, General Bernardo Vieira to
mou 0 poder do Presidente Luis Cabral, e substitui a Presidencia por urn Conselho 

Revolucionario. 0 Movimento Reformador (como a mudan~a politica se denominou desde 
entao) foi caracterizado essencialmente por um forte sentimento nacionalista dos 
Guineenses e visou aparentemente restabelecer a Independencia do poder politico 
na Guine-Bissau, ate entao subordinado a estrutura mixta do PAIGe, em que os 
Cabo Verdianos aparentemente dominavam. A crise economica que culminou na falta 
de alimentos em Bissau (ver Para. 3.1) 0 descontentamento dos trabalhadores com 0 

aumento do custo de vida, 0 declinio de prestigio dentro do partido de figuras 
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que 1utaram pe1a Independencia e fina1mente a corrup~ao que parecia existir dentro 
de alguns ministerios e empresas pub1icas, terao contribuido para esta tomada 
do poder. A maior parte dos Ministros reteve a sua posi~ao no novo Governo 
provisorio. Apos esta mudan~a, Cabo Verde retirou-se do PAIGC e formou 0 seu pro
prio partido -- Partido Africano para a Independencia de Cabo Verde, PAICV. 
o PAIGC, agora so com a fac9ao Guineense continua a ser a unica for~a po1itica 
na Guine-Bissau. Durante 0 primeiro congresso a ter 1ugar apos Novembro, 1980, 
o General Vieira foi e1eito Secretario General do PAIGC.E1ei~oes para a 
Assemb1eia Naciona1 estao previstas para fins de 1982, apos 0 que se seguira 
provave1mente a forma~ao de um Governo definitivo. 

II. A ECONOMIA 

A Estrutura Sectorial da Economia 

2.01 A qua1idade e a disponibi1idade dos dados estatisticos da Guine-Bissau 
sao examinados no Anexo B. Embora 0 censo de 1979 (do qual so existe uma parte 
disponive1), tenha me1horado grandemente a base estatistica, ainda existem 
grandes lacunas. Os dados sobre produ~ao e finan~as pub1icas sao inadequados 
e incomp1etos, e nao ha contas oficiais da ba1an~a de pagamentos naciona1. 
Com base nos dados estatisticos fornecidos a missao, procurou-se preparar esti
mativas da pr6du~ao e rendimento para 0 periodo 1975-79. Tratam-se de aproxima
~oes, uteis apenas como indicadores das variaveis macroeconomicas e da estrutura 
e evo1u~ao recente da economia. Com base nestas estimativas 0 produto interno 
bruto (PIB) de 1979 foi de 4.500 mi1hoes pesos da Guine-Bissau (PG) aos pre~os 
actuais do mercado, a que corresponde um PIB per capita de 5,860 PG, ou cerca 
de 170 do1ares (US.). Com base nos dados grosseiros para 1979, chega-se a 
seguinte desagrega~ao do PIB e do emprego por sectores. 

Quadro 2: VALOR ACRESCENTADO E EMPREGO POR SECTOR, 1979 

Valor Acrescentado EmEre~o 
Milhoes de PG i. do total 'OOOs % do total 

Produ<;ao Rural 2.252,9 50,1 157,3 79,2 
Agropecuaria (1.852,1) (41,2) (155,4) (78,3) 
Si1vicu1tura 19,2 0,4 0,1 0,0 
Pesca 100,9 2,2 0,5 0,3 
Industria Transformadora 307,8 6,8 2,1 1,1 
Construsrao 1.1 111,8 2,5 2,5 1,3 
Transportes e Comunicas;oes 40,1 0,9 2,4 1,2 
Comercio 568,5 12,6 5,2 2,6 
AdministraSrao Publica 1.068,6 23,8 19,3 9,7 
Outros 29,0 0,7 ~ ~ 

Total 4.498,6 2/ 100,0 198,6 100,0 

Fonte: Estimativas da missao do Banco, com base em elementos proporcionados pelas 
autoridades da Guine-Bissau. Ver Quadro 2.1, Apendice Estatistico. 

1/ Exclui a constru~ao do sector de subsistencia; inc1ui materiais de constru~ao. 
]I Produto interno bruto a pre~os do mercado. 
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2.02 A agricu1tura e a pecuaria sao os principais sectores economicos da 
Guine-Bissau, proporcionando urn meio de vida a cerca de 80Z da popu1a~ao e con
tribuindo com 411. do FIB. A actividade agricola divide-se entre produ~ao de 
subsistencia e exporta~ao, esta ultima representada principalmente pela pro
du~ao de amendoim. De acordo com 0 primeiro (e unico) recenseamento agricola 
realizado em 1953, apenas 12% do solo era cultivado nesse ano; estimativas 
para 1974 indicavam que esta propor~ao baixara para 8,2% devido as devasta
~oes causadas pela guerra. Em condi~oes optimas de ocupa~ao e utiliza~ao da 
terra, 30/0 do solo do pais e cultivave1, 65% do solo sendo ocupado por florestas. 
o arroz, 0 produto de subsistencia mais importante do pais, ocupa a maior parte 
das terras irrigadas e representa 36% II do total das terras cultivadas. 0 ren
dimento medio e aproximadamente 0,8 t/ha, embora as colheitas fracassem quase 
totalmente em anos de seca. 0 arroz de sequeiro, 0 sorgo e 0 milho ocupam 
35% da area cultivada. Entre os outros produtos de subsistencia incluem-se 
a mandioca e 0 feijao verde. Os rendimentos medios sao baixos (0,5 por ha); nao 
se utilizam sementes melhoradas e os fertilizantes quimicos sao raramente apli
cados. Tambem se produzem frutas tropicais, como 0 abacaxi, a banana e a 
manga, esta ultima incluida na dieta usual da popula~ao, especia1mente durante 
a esta~ao seca. Quanto aos cultivos comerciais, 0 mais importante e 0 amendoim, 
que ocupa 20% da terra cultivada. A palmeira e a cana-de-a~ucar sao cultivadas 
ao longo da costa. Os produtos da palma destinam-se principalmente a exporta~ao; 
a cana-~e-a~ucar e utilizad~ na pro~u~ao de ag~arde~te, muito con~urni~a Eela 
popula~ao nao mu~ulmana. Nao se ut1l1za trac~ao an1mal; a mecan1za~ao e quase 
inexistente e, ate hoje, so se usam ferramentas tradicionais. 

2.03 A produ~ao pecuaria da Guine-Bissau e incluida nas actividades normais 
dos agricultores, excepto nos raros casos dos pastores puros e, por essa razao, 
encontram-se animais de grande e pequeno porte em praticamente todas as explo
ra~oes agricolas. A contribui~ao da pecuaria para 0 FIB e aproximadamente 15% 
(Apendice Estatistico, Quadro 2.1). A produ~ao de bovinos'do tipo sedentario 
e a regra geral na maior parte do pais, embora 75% da mesma esteja concentrada 
em Bafata e Gabu. Em certas regioes, esta limitada a produ~ao domestica, com 
mangueiras e pastagens imediatamente adjacentes a moradia do dono. Os surnos, 
criados principalmente pelas etnias nao mu~ulmanas da costa, representam 44% 
da produ~ao total de carne. Alem das pastagens naturais, os animais sao ali
mentados com subprodutos das lavouras locais. As condi~oes sanitarias do gada 
guineense sao afectadas por doen~as ~ropicais cuja iradica~ao e muito dificil 
dada a falta de pessoal qualificado; em 1976, havia no pa1S um unico veterina
rio. A popula~ao pecuaria nacional e,segundo 0 recenseamento pecuario de 1980: 
201.000 o~inos e caprinos, 122.000 suinos e 258.000 bovinos. Burros, cavalos 
e mulas sao raros. 

2.04 Com 65% de seu territorio coberto por f10restas (ou seja,'2,4 milhoes 
de hectares), a Guine-Bissau ainda esta longe de aproveitar a sua riqueza flo
restal, cuja contribui~ao no FIB nao passou de 0,5% em 1979. Encontram-se dois 
tipos principais de florestas no pais: a floresta densa, do tipo hUmido tropi
cal, no sudoeste (Tombali), e a floresta tropical semi-humida e seca nas demais 

1/ 41% quando 0 arroz de sequeiro e incluido. 
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areas, predominando 0 tipo seco no nordeste. Embora nao exista ainda um levan
tamento completo dos recurs os florestais do pais, a especie mais abundante 
parece ser 0 "bissilom" (Cailcedrat) 0 qual representa 95% da madeira exportada 
e 90/0 da vendida no mercado interno. Durante 0 corte de "bissilom", encontram-se 
com frequencia madeira de alta qualidade, tais como 0 "pau-conta l1 (Lingue) e 0 

"pau-bicho-amarelo" (Iroko) embora se desconhec;a a sua importancia. Em 1979 a 
produ~ao total de madeira (excluida a produ~ao de carvao) atingiu apenas 8.500 t, 
das quais 2,500 t foram exportadas. Estimativas da SCET em 1976 indicam que a 
produ~ao de madeira poderia atingir as 120.000 t por ana (das quais 80.000 t 
destinadas a produ~ao de 15.000 t de carvao) sem amea~ar 0 equilIbrio ecologico 
nem exigir um programa de reflorestamento. A explora~ao florestal esta a cargo 
de uma empresa estatal (SOCOTRAM), proprietaria de 10 serrarias (com capacidade 
de 10.000 t). A empresa tambem fabricamoveis para 0 mercado interno, parquet 
de soalho (principalmente para exporta~ao) e outros produtos de madeira. Enti
dades privadas tambem se dedicam a produ~ao de madeira de constru~ao, em grande 
parte fora do controle estatal. Nao ha dados sobre a produ~ao de carvao, a 
qual se dedica principalmente 0 sector de subsistencia rural. Uma estrategia 
governamental para a explora~ao dos recursos florestais e de grande urgencia. 
o metodo tradicional de preparar 0 solo por queimada destroi, segundo as esti
mativas, 30.000 ha de matas por ano (1,5% das terras cobertas por florestas), 
nao se conhecendo os efeitos da produ~ao de carvao vegetal a que os camponenses 
se dedicam, a qual nao e controlada. A reorganiza~ao por que passou a SOCOTRAM 
em 1978, depois de constatados casos de ma administra~ao e corrup~ao entre os 
antigos dirigentes, revelou resultados beneficos, e tanto a produ~ao como a 
exporta~ao de madeira e parquet come~aram a crescer desde entao. 

2.05 Os recursos pesqueiros da Guine-Bissau sao substanciais tanto ao longo 
da costa atlantica como nas aguas interiores. Com um litoral de 220 km e uma 
plataforma continental que se estende p~r cerca de 160 km, 0 potencial de pesca 
e estimado em 250.000 -- 350.000 t de captura anual. De momento, 0 sector 
contribui com 3,4% do PIB, incluindo a produ~ao industrial e de subsistencia 
(aproximadamente 3.700 t e 3.BOO t, respectivamente), e emprega 0,5% da popu
la~ao activa. Embora a pesca de subsistencia seja praticada ha seculos no pais, 
e 0 peixe seja um complemento comum da dieta de muitos grupos etnicos, a explo
raiao industrial so come~ou em 1975, apos Independencia. Carecendo de expe
riencia em pesca industrial, e de mao-de-obra qualificada e capital, 0 pais 
negociou uma serie de acordos bilaterais com outros paises, mediante os quais 
foram ajustadas a concessao de licen~as de pesca, a constitui~ao de empresas 
de economia mista e a presta~ao de assistencia tecnica e 0 treinamento de 
guineenses. Ate agora, a Guine-Bissau firmou acordos com 15 paises, entre os 
quais URSS, Fran~a, Argelia, Portugal, Senegal e, recentemente, com a CEE. 
Em 1979, foi autorizada a opera~ao de 54 barcos estrangeiros em aguas territoriais 
guineenses, com uma capacidade de captura de BO.000-90.000 t aproximadamente. 
A Administra~ao Guineense nao dispoe de capacidade para fazer cumprir os termos 
dos acordos em materia de captura total e dos limites impostos a pesca de deter
minadas especies (Para. 2.06). Desde 1975, foram constituidas tres empresas 
pesqueiras de economia mista; a primeira, Estrela do Mar, formada naquele ano 
com a participa'Sao da URSS, comercializa 0 pescado capturado por oito barcos 
arrendados (quatro sovieticos e quatro guineenses); a segunda, Guialp, estabe
lecida com a Argelia, deveria operar seis pequenas traineiras e um barco fri
gorifico camaroeiro, mas esta paralisada desde a sua cria~ao devido a problemas 
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de organiza~ao; nos termos de um novo acordo recentemente firmado, a Argelia 
realizara os investimentos necessarios para a repara~ao dos equipamentos e 0 

inicio das atividades esta previsto para 1981-82. A terceira companhia, 
SEMAPESCA, formada em 1978 com a participa~ao da Fran~a e do Senegal, ocupa-se 
do armazenamento, transforma~ao e comercializa~ao do pescado que captura. A 
parte Senegalense deixaria a empresa pouco depois. A empresa teve urn come~o 
promissor: operava com urn pequeno numero de barcos no estuario de Cacheu e 
pensava aumentar a frota por volta de 1985. Problemas administrativos levaram 
a sua paraliza~ao em 1981. A participa~ao guineense nessas empresas e feita 
directamente pelo Governo, na propor~ao de 51% do capital. ° processamento 
do peixe limita-se ao congelamento para fins de comercializa~ao. A pesca in
dustrial tem-se mantido estagnada em torno de 3.700 t desde 1976, embora a 
subida nos pre~os internacionais se tenha traduzido num aumento no valor das 
exporta9oes de peixe e camarao de quase 70% entre_1977 e 1979. De 19% em 1977, 
em 1980, os produtos da pesca representaram 35% das exporta~oes totais, 
cabendo so ao camarao 31% das mesmas. Segundo as estimativas, 0 sector tra
dicional e formado por 800 canoas, cuja actividade orientada para 0 mercado 
interno contribui com aproximadamente 66% do consumo interno de peixe. Os 
metodos sao tradicionais, e menos de 15% dos barcos sao motorizados. 

2.07 Por lei, a industria extractiva na Guine-Bissau (actualmente prac
ticamente inexistente) ede competencia exclusiva do Estado. Entre os recur
sos minerais parcialmente identificados constam 0 bauxite, fosfatos e petroleo. 
Bauxite encontra-se na area de Boe, com depositos estimados em 200-250 milhoes 
de toneladas, os quais sao a continua~ao dos grandes depositos da Guine-Conacri 
(36% do total das reservas mundiais conhecidas). ° teor do minerio em aluminio 
e de cerca de 42%-48%, mas 0 teor em ferro e grande. A explora~ao dos jazigos 
de bauxite depende da viabilidade economica da extrac~ao deste minerio em 
grande escala e do custo do investimento necessario em transportes (incluindo 
um novo porto, uma ferrovia e estradas). ° porto de Buba, a 150 km dos depo
sitos de Boe, tem profundidade suficiente para permitir 0 transporte oceanico, 
e 0 potencial hidro-electrico do rio Corubal, agora em estudo, tambem podera 
favorecer a viabilidade da explora~ao de bauxite. Existe tambem a possibilidade 
de coopera~ao region~l entre a Guine-Bissau, a Guine-Conacri e 0 Mali, para a 
explora~ao dos recursos comuns em bauxite. Geologicamente, a estrutura das 
rochas da Guine-Bissau consiste quase inteiramente de forma~oes sedimentares, 
o que aumenta a possibilidade da existencia de depositos de petroleo. De facto, 
na ultima parte da decada de 1950, perfura~oes realizadas pela empresa Exxon 
indicaram a possivel existencia de petroleo ao largo da costa da Guine-Bissau, 
embora os pre~osmundiais da altura nao tenham justificado a sua explora~ao. 
Actualmente, a IDA (Associa~ao de Desenvolvimento Internacional) financia urn 
projeto de promo~ao da explora~ao de petroleo, 0 qual inclui urn levantamento 
sismologico. De acordo com os resultados das primeiras sondag~ns (financiadas 
pelo FAC) ha indicios positivos da presen~a de depositos de fosfato principal
mente em Farim, embora situados a uma profundidade de 30 m e com apenas 28% 
de teor de P202 .. Os probl~as de explora~a~ rel~ci~nam-se.com a p~ofundidade 
e com a poss~b~l~dade de a agua de superf~c~e at~ng1r as m1nas. Ha leves 
indicios de outros minerais potencialmente interessantes, tal como zirconio, 
ilmenite, argila e calcario. 

http:rel~ci~nam-se.com
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2.08 Embora ainda pequeno e nao desenvolvido, 0 sector industrial da Guine-
Bissau tem-se expandido consideravelmente desde 1975. Em 1979, havia cerca 
de 70 estabelecimentos de tamanho medio, com 4.700 'empregados (Apendice Estatis
tico, Quadro 9.12); alem destes, existe em todo 0 pais um grande nUmero de 
artesaos dedicados a tecelagem, olaria e ceramica, confec~ao de roupas e fun
di~ao de metais -- fabricando implementos agricolas rudimentares usados pelo 
sector de subsistencia rural. A industria privada (pequenas e medias unidades 
estabelecidas antes da Independencia) e as empresas publicas e de economia 
mista, resultantes da nacionaliza~ao de antigas empresas privadas, coexistem 
nos sectores do processamento de alimentos, tecidos e constru~ao. A produ~ao 
de bens de consumo para 0 mercado interno e pequena, representando menos de 
8% do consumo privado nao alimentar e a de alimentos, incluindo 0 descasque 
de arroz e a extra~ao de oleo de amendoim, representa menos de 5% do consumo 
total de alimentos. Praticamente nao existe produ~ao de couro, cal~ado, pro
dutos farmaceuticos e produtos alimenticios, excepto pao, gelo e leite em po. 
o papel do investimento privado na industria e limitado. 0 credito ao sector 
privado nao atinge 5% do credito total concedido pelo Banco Nacional da Guine
Bissau (BNG) , para alem de Banco Central, e 0 unico banco comercial do pais. 
As institui~oes financeiras que antes de 1975 proporcionavam credito a indus
tria e a agricultura (ver 2.22) estao a ser reorganizadas e tem hoje urn papel 
muito reduzido. Dificuldades de acesso ao credito, acrescidas da incerteza 
quanto a atitude do Governo para com a iniciativa privada, tem contribuido 
para a estagna~ao do investimento privado no sector industrial. Em 1981, um 
codigo de investimentos foi preparado para regular 0 investimento estrangeiro 
no pais, 0 que indica a orienta~ao do novo governo de apoiar 0 investimento 
privado num futuro proximo. 

2.09 Embora a constitui~ao vigente antes do golpe de Novembro de 1980 nao 
contivesse normas especificas quanto a participa~ao privada nos varios sectores 
(embora estimulasse 0 papel do Estado como proprietario da terra e recursos 
minerais), a industria "moderna ll e hoje controlada principalmente pelo sector 
publico. Nos ultimos cinco anos foram criadas diversas empresas estatais e de 
economia mista, incluindo-se entre estas as empresas produtoras de tijolos e 
telhas, mobiliario e produtos de madeira, leite em po, sumo de frutas, pao e 
gelo, alem de diversas oficinas para a repara~ao de equipamentos de transporte, 
uma linha de montagem de automoveis e um grande complexo agro-industrial, ainda 
em fase de acabamento. Estas empresas estatais, estabelecidas numa epoca em 
que a capacidade de gestao do pais era ainda muito fraca, enfrentam hoje nume
rosos problemas. Por exemplo, nao existe praticamente nenhuma empresa estatal 
(excepto as empresas de economia mista que recebem assistencia tecnica e de 
gestao) que mantenha um sistema apropriado e actualizado de contabilidade 0 que 
dificulta sobremaneira 0 controle p~r parte do Estado das suas actividades e 
da competencia das administra~oes. 

2.10 0 sistema de transportes consiste principalmente de uma rede de trans-
porte costeiro e fluvial, com muitos cursos d'agua naturais, e de uma rede ro
doviaria que data da epoca colonial. A rede rodoviaria e relativamente extensa, 
com aproximadamente 3.400 km de estradas, das quais apenas 530 km sao asfaltados. 
Construida para atender as necessidades militares, a rede de estradas nao cobre 
a parte sul do pais, onde se localiza a principal regiao orizicola. 0 norte e 
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melhor servido, mas a maioria das estradas carecem de recupera~ao. 0 pr~me~ro 
projeto da IDA na Guine-Bissau esta a ser levado a cabo nesta area. 

2.11 Devido as caracteristicas geograficas do pais, 0 transporte fluvial 
e costeiro e muito importante. Sete estuarios penetrarn profundarnente 0 pais, 
totalizando 1.000 krn de aguas navegaveis, e a maioria dos centros populacionias 
situam-se a menos de 25 km de uma via fluvial. 0 extenso litoral, tanto co.nti
nental como insular tarnbem e importante. Contudo, todas as estruturas de 
transporte costeiro e fluvial sao deficientes. As frotas das duas empresas pu
blicas comerciais estao mal equipadas, bern como os dez barcos de transporte 
costeiro de passageiros, da propriedade da companhia estatal Guine-Mar. Os portos 
do interior estao em estado precario, e as comunica~oes rodoviarias entre esses 
pequenos portos e as aldeias e explora~oes agricolas sao deficientes. 0 porto 
de Bissau, situado no rio Geba (80 krn para 0 interior) manipula virtualmente 
todo 0 comercio exterior do pais, mas so pode ser atingido atraves de um canal 
constantemente arnea~ado pela forma~ao de bancos e depositos sedimentares. A 
avia9ao civil e limitada, mas praporciona, mesmo assim, rapido acesso as prin
cipais lacalidades do. sudoeste. Nao existe caminho-de-ferro, ja que a atividade 
colonial girava principalmente em torno da explora9ao do arnendoim, cuja produ~ao 
era satisfatoriarnente escoada em chatas que desciam os rios. 

2.12 Na Guine-Bissau de hoje quase nao existem outras forrnas de infraestru
tura fisica. 0 consumo de eletricidade per capita esta entre os mais baixas dos 
paises em desenvolvimento. Cerca de 4% da popu~a~ao usa electricidade para usa 
domestico, mas, mesmo assim, em muitos casas 0 abastecimenta e confinado a 
certas horas do dia ou esta sujeito a interrup~oes subitas. Virtualmente nao 
existe electrifica~ao nas areas rurais. A capacidade total de gera~ao electrica 
e de 12 MW, dos quais 87% abastecem a area de Bissau. 0 sistema actual baseia-se 
em cerca de 200 pequenos geradores a oleo, na sua maioria muito antigos. 0 po
tencial de energia hidro-electrica nao foi explorado ate agora, embora existem 
boas oportunidades, principalmente na regiao do rio Corubal (14 MW), 0 seu desen
volvimento estando possivelmente condicionado a explora9ao des depositos de bau
xite de Bae. Estao em execu~aa impartantes prajectas para duplicar a capacidade 
geradara actual mediante a refar~a da central electrica de Bissau e de seis 
outras lacalidades, cam financiamenta bilateral. A rede de abastecimento de agua 
tambem esta canfinada as areas urbanas e, tal coma no casa da electricidade, 
a prapar~aa da papula9ao servida e de 4%. Na verdade, estes grupas sao. quase 
as mesmos, mais de 60% das quais situadas na area da capital. Em rela~aa as 
camunica~oes, a Guine-Bissau canta cam 2.300 telefanes (menas de 3 para cada 
1.000 habitantes), das quais 2.000 em Bissau e 200 em Cacheu. Paralelarnente a 
rede urbana, existem 12 esta~oes radiafonicas interurbanas. 

2.13 A dispanibilidade de maa-de-abra qualificada fei e cantinua a ser urn 
das principais abstaculas aa desenvalvimenta ecanomica da Guine-Bissau. Em 
muitas categorias especializadas, ha carencia de maa-de-obra treinada para a 
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ma~ar~a das pas~~aes tecn~cas de n~vel med~a e super~ar. Em areas ta~s cama 
a cantabilidade naa existe virtualmente nenhum pessoal local treinado, tendo. as 
actividades de farma~ao prafissianal come9ada recentemente. Naa existe univer
sidade na Guine-Bissau, mas muitos guineenses campletararn (e cantinuam em grande 
nGmera a campletar) a sua educa~ao superiar no estrangeiro. Ainda e cedo para saber 
se tadas eles regressaraa aa pais, em face da fraca compensa~ao monetaria e do. 
proprio subdesenvalvimento nacianal. 
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A Estrutura da Despesa Nacional 

2.14 As estimativas do PIB por categorias de despesa (Quadro 3) baseiam-se 
na informa~ao disponivel para 0 sector externo e parte do sector publico; as 
despesas de investimento publico efectivamente realizadas correspondem a esti 
mativas do Ministerio do Plano. Com base nestes elementos, detecta-se que 0 

nivel de investimento na Guine-Bissau e bastante alto, so possivel pela magnitude 
do deficit da balan~a de transac~oes correntes, 0 qual atingiu, em 1979, 39% 
do PIB. 

Quadro 3: DESPESA NACIONAL EM PERCENTAGEM DO PIB, 1979 

% do PIB 

Despesa total: 138,9 

Consumo 106,1 

- Privado 56,2 

- Publico 49,9 


Investimento Interno Bruto 32,8 

- Privado 8,6 

- Publico 24,2 


Recursos Disponiveis: 
FIB 100,0 
Balan~a de Recursos 1/ 38,9 

Importa~oes de bens e servi~os 52,2 
Exporta~oes de bens e servi~os (-13,3) 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 2.2. 

l! Exclui rendimento de factores. 

2.15 No quadro acima, 0 consumo privado foi estimado como residual, razao 
pela qual oferece pouco interesse. Contudo, algo poder ser dito a respeito da 
sua composi~ao. Assim cerca de 75% das despesas de consumo privado destinam-se 
a alimentos, 80% dos quais e provavelmente destinado a auto-subsistencia. Quanto 
ao restante, 0 vestuario, produtos de higiene, produtos farmaceuticos (na maior 
parte importados) e outros bens de consumo absorvem por volta de 10% do consumo 
total e encontram-se principalmente nas cidades maiores. Nas localidades peque
nas e nas aldeias, os postos de venda estatais geralmente oferecem uma variedade 
de artigos reduzida: candeeiros de querosene, cigarros, fosforos, sabao, 
certos remedios, oleo de amendoim e de palma e, recentemente, alimentos enlatados, 
os quais, embora nao agradem ao paladar local e tenham pouca procura, sao impor
tados no ambito de linhas de credito e usados no intercambio local em troca da 
produ~ao local. 
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2.16 0 nivel de investimento privado, tanto liquido como bruto, e muito 
inferior ao do sector publico. A maior parte do investimento privado cabe au 
sector de subsistenoia, para constru~ao, manuten~ao e repara~ao da casa de 
habita~ao; manuten~ao de diques de irriga~ao; aquisi~ao de alfaias agricolas 
e certos veiculos pesados; alguns melhoramentos nas terras cultivadas e a en
gorda de bovin~s, ovinos e caprinos. t'ora do sector de subsistencia, 0 papel 
do investimento privado nos ultimos anos tem sido limitado, embora estas 
considera~oes sejam baseadas nas fracas estimativas elaboradas. Ha no entanto 
varios factores que apontam para esta situa~ao. Em primeiro lugar, existe 
carencia de recursos financeiros para a industria privada, a qual e afecta pela 
falta de credito, baixa capacidade utilizada, elevados custos de energia, 
e, em segundo lugar, ha falta de oportunidades de investimento. EmbQra 
seja dificil verificar a evolu~ao do rendimento monetario do sector rural, 
e plausivel que este tenha aumentado no total, tendo em conta as trocas 
efectuadas fora dos circuitos oficiais, as quais poderao ter compensado os 
efeitos da queda de produtos comercializados (arroz e mancarra, principalmente) 
no rendimento disponivel do produtor agricola. Haveria assim fundos financeiros 
disponiveis. Para alem disto, beneficiando da escassez de bens de primeira 
necessidade nos mercados urbanos, os lucros auferidos pelo comercio privado e 
paralelo deve ter crescido nos ultimos tempos. Por fim, as receitas das bideiras 
-- pequenas empresarias que compram generos basicos em grande quantidade para 
fins de especula~ao -- e dos "djilas" (negociantes legalizados que estendem 
o seu comercio aos paises vizinhos), devem ser muito altas. Todos estes re
cursos sao raramente aplicados em investimento fixo e, em vez disso utilizados 
no financiamento das opera~oes comerciais destes activos grupos. Os recursos 
restantes talvez na posse de alguns chefes tribais abastados quase nunca sao 
investidos. Falta, em primeiro lugar, conhecimento do potencial de oportunida
des e dos resultados de sua explora9ao; em segundo lugar, 0 aldeao ou cidadao 
medio nao ve beneficios tangiveis em se envolver com funcionarios ou agencias 
do Governo. As taxas bancarias de 6,5% para depositos a prazo nao sao repre
sentativa$ de oportunidades financeiras. A limita~ao dos emprestimos hipote
carios, l1mita a constru~ao privada. 0 sector da constru~ao dedica-se princi
palmente a projectos publicos de investimento, financiados por ajuda externa 
ou entao por creditos do Banco Central, para os quais 0 Governo nao paga juros. 
o papel dos intermediarios financeiros limita-se assim, apenas a opera~oes 
comerciais e de cambio para 0 qual um consideravel mercado paralelo ja existe. 

2.17 A distin~ao feita entre consumo e investimento do Governo e algo ar
bitraria, ja que a classifica~ao das despesas ordinarias e extraordinarias 
nao coincide com as despesas correntes e de investimento. Alem disso, como 
nao ha registos dos investimentos sectoriais realmente realizados, e a unica 
informa~ao disponivel e uma taxa global de realiza~ao (estimada pelo Ministerio 
do Plano) e dificil analisar a composi~ao das despesas totais do Governo. A 
analise do consumo do Governo refere-se, portanto, a composi~ao e ao financiamento 
das despesas correntes. Uma caracteristica saliente do consumo do Governo e a 
alta propor~ao do or~amento corrente destinada a defesa e seguran9a publica 
(inclusive pensoes para ex-combatentes, bem como servi~os especiais para suas 
familias), que absorve cerca de um quarto do or~amento corrente total. Por ordem 
de importancia, seguem-se a educa~ao e a saude, que juntas representam 24% das 
despesas correntes totais, ou cerca de 9% do PIB. Os restantes 50% estao quase 
igualmente distribuidos entre os demais ministerios, cabendo as obras publicas 0 maior 
quinhao. 
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2.18 Passando ao sector externo, a importancia do comercio externo na 

econom1a da Guine-Bissau e bastante consideravel, representando as exporta~oes 

e importa~oes 13% e 52% do PIB, respectivamente. As exporta~oes principais 

sao 0 amendoim, 0 coco de palma, e 0 oleo de palma, seguidos irregularmente 

pela castanha-de-caju, produtos que, juntos, representam 63% das exporta~oes 

totais (1975-80). Os produtos da madeira (toros e madeira serrada) e os pro

. dutos da pesca completam 0 restante. Os produtos da pesca tern sido a principal 
fonte de diversifica~ao das exporta~oes durante os ultimos cinco anos, passando 
de 10% das exporta~oes totais em 1976 para 35% em 1980. Mancarra, 0 principal 
produto de exporta~ao ate 1979, caiu entre 1977 e 1980 de 62% para 26% do total 
exportado. Quanto as importa~oes, os a1imentos e outros bens de consumo perfazem, 
em media, mais de 40% do total, os bens intermediarios para a industria e os 
combustiveis, 33% e os bens de capital representam agora 22%. Foi substancia1 
o crescimento das importa~oes de capital em 1979, ano em que os bens de capi
tal relacionados com projectos representam 46% das importa~oes totais. Os 

bens de consume, incluindo bens a1imentares, desceram em 1979 para 27%, propor

~ao que representa quase metade de sua participa~ao normal. Estes va10res 

referem-se ao comercio oficia1 unicamente e nao inc1uem 0 trafico ilega1, espe

cialmente com 0 Senegal. As restri~oes sobre a importa~ao de bens de consumo 

basieo, e a geral eScassez destes bens no mercado interno tem estimulado 0 


contrabando dos excedentes agricolas, principalmente de amendoim (e, possivel

mente, tambem de arroz), em troca de tecidos, alimentos e cal~ado. 


o Quadro Institucional 

2.19 Dado que logo a seguir a Independencia, 0 Governo se empenhou numa 

estrategia de desenvolvimento economico planificado para 0 pais, a interven

~ao do Estado na economia do pais tern sido notave1, embora a limitada capaci

dade administrativa seja um obstaculo a adequada desincumbencia deste encargo. 

Guine-Bissau podeser caracterizada como uma economia mista: a economia tra

diciona1 continua a ser baseada na iniciativa privada, mas, tanto a industria 

como os sectores sociais e de transportes sao maioritariamente controlados 

pelo Estado. As importa~o~s sao.estritamente regu1amentadas pelo Estado (atra

ves do BNG), 0 mesmo acontecendo com salarios, pre~os da maioria dos produtos 

basicos, exporta~oes e creditos. Grande parte do comercio interno e externo 

esta a cargo de duas grandes empresas estatais: "Armazens do Povo" e SOCOM~, 

as quais se encarregam tambem do processamento do amendoim para exporta~ao e 

do descasque do arroz, bem como possuem a rede de transportes que serve as areas 
rurais. Os Armazens do Povo foram criados durante a guerra para abastecer as 
areas contro1adas pe10 PAIGC, sendo 0 seu director designado Ministro do Comercio 
a Independencia, 1ugar que ocupou ate fins de 1980, quando 0 Governo mudou. A 
SOCOMIN, companhiaantes portuguesa (U1tramarina) foi reorganizada depois da 
Independencia como empresa mista, 0 Governo mantendo a maior parte do capital 
social. 

2.20 A responsabi1idade na gestao da economia que 0 Governo assumiu e a 
incapacidade, tanto do pessoal como da burocracia em que este opera, de pres tar 
servi~os com a necessaria qua1idade, gera tensoes e problemas dentro daadmi
nistra~ao publica. Para citar um impressionante exernplo a maior empresa publica, 
Armazens do Povo, nao dispunha de registos de contabilidade ate 1980, isto para 
um volume de opera~oes equiva1ente a 10% do produto gerado no sector moderno 
da economia. 0 nUmero de funcionarios publicos bem treinados e capazes e muito 
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baixo. Cabe-1hes, para a1em da rotina diaria, 0 dever de treinar os demais 
funcionarios, os quais sao na maior parte sub-qua1ificados para as tarefas 
da administra'iao. A capaci'dade de prepara<;:ao, avalia...ao e imp1ernentac;ao de 
projectos e igua1mente muito reduzida, e 0 pais depende em grande esca1a da 
assistencia dos tecnicos estrangeiros actua1mente residindo na Guine-Bissau. 
Em razao da estrategia de desenvo1vimento centra1izado adoptada, a fraqueza 
da administra~ao publica e um factor determinante do ritmo a que 0 desenvo1vi
mento na Guine-Bissau pode ter 1ugar. 

o Or)-amento 

2.21 Cabe ao Ministerio das Finan~as a responsabi1idade formal pe1a po1i
tica or~amenta1. Contudo, 0 or~amento tem sido tratado mais como urn processo 
contabi1 do que como urn instrumento de po1itica. Anua1mente, os comissariados 
apresentam estimativas de despesas individuais para 0 ano seguinte, corn base 
nos resultados do ano corrente enos p1anos para 0 proximo ano. As despesas 
pub1icas sao c1assificadas ern despesas funcionais -- ern principio re1acionadas 
com 0 funcionarnento corrente dos ministerios e servi~os autonomos -- e des pes as 
de desenvo1vimento, financiados ern grande parte por ajuda externa. A c1assi
fica~ao e de certo modo artificial, ja que as despesas de desenvo1vimento sao 
ern grande parte despesas correntes. 0 Or~amento Gera1 do Estado contem apenas 
despesas de funcionamento e receitas fiscais. Nao existe or~amento de investi
mento per se, nem urna forma sistematica de re1acionar a ajuda externa progra
mada com os projectos de desenvo1vimento. 

2.22 0 sistema orzamenta1 e fiscal e 0 herdado da administra~ao portuguesa. 
As receitas pub1icas sao projectadas anua1mente, com base na rea1iza<;:ao do ana 
anterior. Caracteristica marcante do sistema fiscal e 0 baixo nive1 das 
receitas pub1icas, em compara~ao com 0 grau de interven~ao do sector publico na 
economia do pais. 0 coeficiente receitas fiscais/PIB e apenas 13%, ao passo 
que a despesa publica total gira em torno de 52%. Embora a participa~ao da 
receita do Governo nao difira muito da dos parses em nive1 similar de desenvo1
vimento, as receitas internas sao tota1mente inadequadas para financiar mesmo 
as despesas correntes, as quais tern sido parcia1mente cobertas por creditos do 
Banco Central e ajuda externa nao uti1izada. A receita nao tributaria e muito 
importante (20% - 25% da receita total), e como seria de esperar, a tributa~ao 
indirecta e a fonte mais importante da receita fisca1(70%) e da receita 
total (50%). as impostos sobre 0 comercio externo, e sobre 0 consumo de artigos 
de 1uxo (wiskey, tabaco, etc.) saO as maiores fontes de tributa~ao indirecta 
(ver Apendice Estatistico, Quadro 5.2). Apesar do seu pape1 no sector moderno, 
as empresas pub1icas pouco contribuem para a receita publica. No final de 1980, 
a unica empresa publica com receitas positivas era a empresa de pesca Estre1a do 
Mar. Todas as restantes se encontravam deficitarias. Infe1izmente nao se 
dispoe de dados actua1izados para se ana1isar 0 problema com deta1he. 

Moeda e Banca 

2.23 Na Guine-Bissau existem apenas tres instituisoes financeiras: 0 banco 
central -- Banco Naciona1 da Guine-Bissau (BNG) -- que tambem opera como 0 unico 
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banco comercial do pais; a Caixa de Credito da Guine (CCG), uma institui~ao 
governamental de poupan~a e credito; e a Caixa Economica Postal (CEP) , uma 
institui~ao de poupan~a postal. 1/ 0 BNG foi criado em 1975, alguns meses depois 
da instala~ao do novo Governo, assumindo todas as fun~oes da agencia de Bissau 
do Banco Nacional Ultramarino (BNU), 0 banco comercial portugues que, antes 
da Independencia, operava na Guine-Bissau como unico banco comercial, banco 
oficial emissor e depositario do Governo. 0 BNG administra todas as reservas 
do pais e regula a disponibilidade de divisas por meio da fixa~ao de quotas 
de importa~ao e aplica~ao de medidas de controle. Como banco do Governo, 0 BNG 
proporciona-lhe adiantamentoa a curto prazo e actua como depositario do Tesouro 
e de outros ministerios. Ate agora, nao foram aplicados quaisquer limites legais 
ao endividamento do Governo, embora urn novo projecto de lei contenha clausulas 
de limita~ao. Todos os creditos abertos ao Governo estao isentos de juros. A 
estrutura das taxas de juros na Guine-Bissau mantem-se inalterada desde a Inde
pendencia. 0 BNG nao paga juros sobre os depositos a vista e cobra de 6,5% 
sobre emprestimos comerciais. 

2.24 De momento, 0 BNG concentra a maior parte das actividades no controle 
de divisas e na sua ac~ao de banco do Governo. Aproximadamente 90% do credito 
bancario destina-se ao financiamento de opera~oes do Governo. 0 credito ao 
sector privado e reduzido, representando menos de dos emprestimos pendentes 
no final de 1979 (Quadro 6). As outras duas institui~oes financeiras, que desem
penharam importante papel antes da Independencia, tem um papel reduzido nas 
opera~oes de credito. A Caixa de Credito da Guine (CCG) era urna pequena institui
~ao governamental de poupan~a e credito que atendia as necessidades a medio e 
longo prazo da industria, da agricultura e da pecuaria. Desde a Independencia, 
a CCG e administrada pelo BNG, esperando ser reorganizada como banco de desen
volvimento. Como institui~ao de poupan~a postal, a Caixa Economica Postal 
costumava receber pequenos depositos de poupan~a por meio das agencias postais 
espalhadas pelo pais, e concedia emprestimos hipotecarios a medio prazo, prin
cipalmente a funcionarios do Governo. Desde a Independencia, estas opera~oes 
foram tambem reduzidas. 0 pequeno comercio tem sido financiado principalmente 
pelas duas empresas comerciais estatais -- os Armazens do Povo e a SOCOMIN. Em 
razao do pequeno papel desempenhado pelo sistema bancario formal, canais para
lelos tem vindo a crescer, especialmente para 0 financiamento de actividades 
comerciais e a concessao de alguns emprestimos pessoais a curto prazo (ver 2.16). 

Comercio Exterior e Sistema de cimbio 

2.25 A maior parte do comercio internacional e feita por Bissau, 0 unico 
porto internacional do pais. Alguns comerciantes autorizados praticam comercio 
atraves da fronteira com 0 Senegal, ao norte, mas nao existem dados sobre essas 
opera~oes. Os comerciantes estrangeiros foram sempre importantes no comercio 
guineense. Alem dos portugueses ( que detinham 0 grosso do comercio de exporta~ao 

Esta sendo planeada a cria~ao de uma nova institui~ao -- 0 Instituto Nacional 
de Seguros e Previdencia Social -- incorporando as actividades de outras tres 
pequenas institui~oes financeiras anteriores a Independencia, Montepio Geral 
das Alfandegas, Caixa de Auxilio aos CTT (correios) e Caixa Sindical do Comercio 
e Industria. 
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de amendoim e coco de palma e importavam generos basicos) libaneses, cabo-verdia
nos e mauritanos desempenham ainda hoje urn papel importante no comercio de 
retalho. Em 1976, de entre 516 pequenos comerciantes, 71% eram guineenses 
(da Guine-Bissau)., lIfo portugueses, 7% libaneses, 4% cabo-verdianos e 4~ mauritanos. 
Quase todos estes estabelecimentos sao pequenos e de tipo familiar. As opera~oes 
de comercio realizadas pelas empresas estatais (SOCOMIN e Armazens do Povo) re
presentavam, em 1976, menos de 30% dos estabelecimentos, mas mais de 50% das 
vendas totais (excluindo vendas no mercado paralelo). Em 1979, estas duas empre
sas estimavam em 75% a sua participa~ao nas vendas totais. Em 1976, 70% das 
importa~oes totais couberam mempresmdo Estado. Alem da SOCOMIN e dos Armazens 
do Povo, ha duas outras empresas comerciais estatais: FARMEDI , que detem 0 mono
polio da importa~ao dos medicamentos e de produtos farmaceuticos, e Guine-Gas, 
que importa gasolina e produtos de petroleo. Contudo, a sua participa~ao nas 
vendas totais do sector publico comercial e pequena: 4% e 0,9%, respectivamente. 

2.26 As politicas de comercio e cambio consistem numa serie de regulamentos, 
administrados pelo Comissariado do Comercio e pelo BNG. Excepto para bens de 
capital (que gozam de isen~ao total), todas as mercadorias importadas e exporta
das estao sujeitas a direitos alfandegarios, sendo os impostos sobre 0 comercio 
externo a fonte de receita mais importante do or~amento do Governo; cerca de 
40% da receita total. Cerca de metade das receitas fiscais de importa~ao provem 
de quatro produtos: gasolina, tecidos, cigarros e bebidas alcoolicas -- e os 
artigos predominantes sao bens de consumo. A estrutura tarifaria sobre importa
~oes herdada a Independencia era desnecessariamente complexa, com 48 categorias 
de taxas alfandegarias e com tratamento preferencial das importa~oes procedentes 
de Portugal. Em 1978, esta estrutura foi objecto de detalhado estudo realizado 
com a assistencia da UNCTAD/PNUD, e acompanhado da assistencia tecnica do Fundo 
Monetario Internacional para a prepara~ao de uma nova nomenclatura tarifaria 
(em linha com a nomenclatura adoptada pelo Conselho de Cooperac;ao Alfandegaria) 
adaptada ao caso especifico da Guine-Bissau. Em Junho de 1979 entrou em vigor 
urn novo sistema tarifario, composto de seis categorias basicas. Permanece intacta 
a sobretaxa de 5% a titulo de emolumentos gerais. Em rela~ao aos direitos de 
exporta~ao, a estrutura tarifaria caracteriza-se por cerca de 76 taxas ad valorem 
(a despeito de 4-5 produtos representarem 90% das exporta~oes totais). 

2.27 As divisas em moeda estrangeira sao controladas pelo BNG, devendo as 
receitas em divisas serem depositadas no Banco Central e curnprindo aos residen
tes declarar ao Banco Central todos os activos fisicos e haveres em divisas que 
possuam no estrangeiro. 0 pais mantem acordos bilaterais de pagamento com a 
Argelia e Cabo Verde. Vigora 0 controle de cambio sobre todos os recebimentos 
e pagamentos de capital. As transferencias de capital, associadas com a emigra
~ao, sao autorizadas por Itnormas de transferencia lt 

, com urn limite mensal de 
50.000 PG e de ate 20% da renda tributavel total (acumulada) auferida no prazo 
maximo de dez anos. De momento, porem, tais transferencias estao suspensas. 
A exporta~ao e importa~ao de Duro sao proibidas. 0 peso guineense nao e livre
mente convertivel e a unica taxa de cambio de mercado que existe para 0 PG e a 
que se pratica no mercado paralelo, especialmente para a compra de CFA. Esta 
taxa de mercado estava em 1980 ao nivel de lPG =lCFAF, ou seja, cerca de 20% da 
taxa oficial. Embora consideravel, essa taxa e indicativa do excesso de procura 
de bens de consumo e da sobre-avalia~ao da taxa oficial de cambio. 
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2.28 Em 1976, 0 BNG procedeu a reforma monetaria do antigo escudo guineense. 
Todas as notas bancarias expressas em escudos guineenses foram retiradas de 
circu1a~ao e substituidas p~r novas notas. Foi criada uma nova unidade moneta
ria, 0 peso guineense (PG), com um valor fixo ao par com 0 escudo portugues, e 
com uma taxa de cambio, em re1a~ao ao DES (Direito Especial de Saque) 1 DES = 
36,93 PG (1 US$ = 25,55 PG). 0 peso manteve-se a par e f1utuou com 0 escudo 
ate 1978, ano em que foi fixo ao par com 0 DES, a taxa de 1 DES = 44 PG. Em 
re1a~ao ao do1ar, 0 valor medio do PG no periodo 1976-79 foi, respectivamente, 
de 1 US$ = 30,22; 33,67; 35,04; 34,06 e 33,81 PG. Desde 1975 (quando 0 
escudo guineense estava fixo ao par com 0 escudo portugues e 1 US$ = Esc. 25,55 
ate 1980, a taxa oficia1 de cambio do PG desva10rizou 32% em re1a~ao ao do1ar 
dos Estados Unidos. 
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III. EVOLUCAO RECENTE DA ECONOMIA, 1975-79 

3.01 A mudan~a politica de Novembro de 1980 (ver para. 1.41) reflete os 
problemas economicos que vinham afectando 0 pais e sobretudo Bissau, onde a 
escassez de produtos alimentares se fazia sentir com agudeza. Em meados de 
1980, havia-se gerado urn consenso de que 0 esfor~o de desenvolvimento, ou 0 

empenhamento para 0 orientar para os mais necessitados, havia diminuido. As 
desastrosas secas de 1977 e 1979 tinham originado maior dependencia da impor
ta~ao de alimentos e explicavam em parte as carencias da capital. Havia no 
entanto outros problemas, nomeadamente, a falta de melhoria nas institui~oes 
estatais e no funcionamento do aparelho governamental. Decisoes criticas de 
politica econOmica vinham sendo proteladas pelo Governo, em cujo seio, 0 poder 
financeiro do Ministerio do Comercio, continuava a favorecer uma polltica de 
apoio a projectos industriais, contra as orienta~oes julgadas mais apropria
das pelo Ministerio do Plano (favorecendo 0 desenvolvimento rural), e contra 
as proprias indica~oes do III Congresso do PAIGC. A administra~ao publica, 
alem de fraca, mostrava-se "desmoralizadalt 

; os doadores desanimavam da lenta 
execu~ao dos projectos e da falta de utiliza~ao da infra-estrutura que vinha 
sendo criada; e havia 0 receio que 0 nivel de ajuda externa no futuro caisse 
substancialmente. 0 Ministerio do Plano havia desenvolvido urn consideravel 
esfor~o para iniciar a prepara~ao preliminar de um plano quadrienal de desen
volvimento, e 0 primeiro programa de investimentos (1981/82) estava pronto 
quando a missao visitou 0 pais. Estes estudos continham recomenda~oes e uma 
analise critica do caminho que se vinha a seguir, apontando para uma politica 
de desenvolvimento rural, como a estrategia correcta para 0 pais. Eram no 
entanto representativos apenas da posi~ao do Ministerio do Plano e nao impli
cavam qualquer compromisso do Governo de seguir as recomenda~oes nele expli
citas. 

3.02 Importante na fase que precedeu a mudan~a de Governo (1975-79) foi 
a serie de fracassos agricolas e a falta de chuvas. As secas prejudicaram 
tanto a produ~ao de mancarra - a principal exporta~ao do pais - como a de 
arroz - 0 principal alimento da popula~ao. Os campos de arroz (bolanhas) 
haviam aumentado em teor de sal, sendo necessario pelo menos tres anos de 
chuvas regulares para poderem recuperar. Ao contrario do que era esperado 
em 1975, a Guine-Bissau estava ainda longe de ser auto-suficiente em arroz. 
Afim de aumentar a produ~ao (e evitar subsidios ao arroz importado) 0 pre~o 
do arroz foi, em 1979, aumentado de 50%; 0 nivel geral de pre~os subiu de 
21%; e a popula~ao com salarios fixos desde 1975, via 0 seu poder de compra 
a deteriorar-se rapidamente. 

3.03, 0 crescimento economico da Guine-Bissau (estimado grosseiramente 
3% ao ano durante 1975-79) foi essencialmente devido a expansao 00 sector pu
blico, comercio e actividades ligadas ao programa de investimento do Governo: 
constru~ao, transporte e servi~os de repara~ao mecanica. A produ~ao de bens 
de consumo, com excep~ao da produ~ao de cerveja e referigerantes, manteve-se 
estagnada; e dadas as dificuldades na balan~a de pagamentos (com um deficit 
cronico na balan~a corrente) as importa~oes de bens de consumo tornaram-se insufi
cientes para abastecer 0 mercado interno. Pelo fim de 1980, a falta de ali
mentos e de bens de consumo em Bissau tinha-se tornado seria. Os stocks de 
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arroz e farinha de trigo haviam acabado, e ate que novas remessas de ajuda 
alimentar chegassem, a popula~ao da capital permanecia sem os principais 
alimentos. Nesta altura, estavam reunidas as condi~oes para 0 suporte popu
lar a um novo governo. 

Produc;ao 

3.04 Estimativas preliminares do PIB da Guine-Bissau feitas pela missao 
do Banco ever 2.01) para 0 periodo 1975-79 revelam urn pequeno crescimento 
anual: 3% no PIB e 1.0% no PIB per capita, a pre~os constantes e as taxas de 
cambio de 1979. Esse facto e atribuivel a rapida expansao do sector publico, 
bem como a recupera~ao da industria de bebidas, a expansao do sector industrial 
e ao crescimento da produ~ao pesqueira, pecuaria e silvicola, 0 qual compensou 
o declinio da produ~ao agricola. Estas estimativas sao no entanto baseadas 
em elementos oficiais e nao incluem a produ~ao canalizada atraves de mercados 
paralelos (tanto dentro do pais como com os paizes vizinhos) os quais desde 
sempre tem sido bem activos na Guine-Bissau, em particular no comercio de 
arroz e mancarra.l/ Em virtude deste condi~alismo, as estimativas para a 
produ~ao do secto~ primario (quadro 4) podem ter resultado bastante subesti 
madas. 

Quadro 4: PRODUTO INTERNO BRUTO, 
(Em milhoes de US$ a pre~os constant

1975-79 
es de 1979) 

1975 1976 1977 1978 1979 
% de Cresci 
mento Anual 

Produto Interno Bruto 117,5 123,3 114,5 129,5 132,1 3,0 

Produ~ao Primaria 70,4 75,9 66,1 75,7 69,7 -0,0 
Produ~ao Secundaria 11,8 7,3 9,6 13,1 13,1 2,7 
SeI"",i~os 35~3 40,0 38,8 40,6 49,3 8,7 

Popula~ao (1.000) 702,2 716,3 737,9 752,6 767,7 2,0 

PIB per caEita 167,3 172,2 156,5 172,2 172,1 0,7 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 2.3. 

3.05 As fluctua~oes da produc;ao agricola exerceram grande influencia na 
situa9io econOmica geral. 0 periodo iniciado em 1975 caracteriza-se por duas 
grandes secas, que afectaram 0 volume da produ~ao de arroz e, em consequencia, 
a produ~ao agricola total -- 0 arroz representa aproximadamente 40% da produ
~ao agricola. A queda da produ~ao de arroz de 106.000 t em 1976 para 45.000 

1/ 	A venda ilegal de arroz para 0 Senegal e Republica da Guine e conhecida desde 
1950. Nesta altura, Guine-Bissau exportava arroz para Portugal (a volta de 
4,0000 toneladas por ano). Quando as entao colonias francesas deixaram de 
ter acesso aos mercados de arroz da Indochina a Guine-Bissau tornou-se uma 
fonte Cainda que proibida) importante de arroz para 0 Senegal e a Guine
Conakry. 
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em 1977, exp1ica a redu~ao tanto da produ~ao pr~mar~a como do PIB. A seca de 
1979 exerceu efeitos seme1hantes, mas os agricu1tores come~aram a cu1tivar 
variedades mais resistentes a seca, tanto para consumo proprio como para a 
comercia1izaiao. A a1tera~ao dos pre~os fixados pe10 Governo"favoreceu tam
bem a preferencia pe1as cu1turas de sequeiro (ver Quadros 5 e 6). A fa1ta de 
chuvas afectou tambem a produ~ao de mancarra, a exporta~ao agricola mais 
importante, responsave1, em media, por 50% das receitas de exporta~ao. A 
seca de 1977 fez cair em 15% a produ~ao de amendoim, a qual continuou a cair 
nos anos seguintes atingindo em 1980 um minimo sem precedentes de 20.000 t. 
As exporta~oes acompanharam 0 dec1inio da produ~ao cifrando-se em 1980, em 
6.800 t, ou seja, menos de metade das 16.500 t exportadas em 1977. Estas ci 
fras sao oficiais, nao inc1uindo, 0 possive1 contrabando de amendoim para 
paises vizinhos, para 0 qual existem condi~oes favoraveis -- ainda que 0 pre~o 
de exporta~ao do amendoim corresponda mais ou menos ao do Mercado internacio
na1, as restri~oes em materia de divisas e a fa1ta genera1izada de bens de 
consumo no pais fazem do contrabando de mancarra para os paises vizinhos uma 
actividade atractiva. 

Quadro 5: INDICE DE PRODU9AO DOS PRINCIPAlS PRODUTOS AGRiCOLAS, 1976-80 
(1976 = 100) 

1976 1977 1978 1979 1980 

Arroz 100 42,5 70,8 42,5 23,6 

Mandioca 100 116,7 133,3 150,0 167,0 

Mi1hete 100 108,3 116,7 125,0 133,0 

Milho 100 106,3 112,5 118,8 125,0 

Sorgo 100 101,1 102,2 103,4 104,5 

Amenqoim 100 73,3 80,0 72,0 66,7 

Coco de Palma 100 127,6 241,5 148,7 134,6 


tndice Gera1 100 71,8 64,6 79,3 72,5 

Fontes: Estimativas do Ministerio do uesenvo1viment_o Rura1~ Anendice E'statis
tico, Quadro 9.6. 

3.06 As consequencias da quebra na produ~ao de arroz foram especia1mente 
importantes no sector urbano. No sector rural, os agricu1tores adaptaram-se 
a fa1ta de arroz dedicando-se a outros cu1tivos; mas, nos centros urbanos, 
a escassez de arroz comercia1izado teve de ser compensada por importa~oes tan
to de arroz como de outros generos basicos. Estima-se que para abastecer os 
mercados urbanos e as regioes deficitarias em arroz sejam necessarias 17.000 
tone1adas por ano. Em condi~oes c1imaticas normais, a produ~ao interna (ofi 
cia1) atinge 5.500 t, e "importa~oes fornecem 0 restante. Em 1978, 0 volume 
de arroz comercia1izado dentro do pais foi apenas de 1.100 t e importa~oes 
subiram a 28.000 t.~ As importa~oes de a1imentos subiram entao a 19 mi1hoes 

1/ A mesma quantidade que os Portugueses importaram em 1970-74 para abastecer 
as regioes ainda sob 0 seu contro1e, uma vez que as regioes orizico1as 
do SuI tinham ja cardo sob 0 poder do PAIGC. 
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de do1ares. Em 1979, 0 mercado de arroz recuperou: as chuvas foram me1hores, 
os pre~os ao produtor tinham aumentado 50% (Quadro 6) e 5.500 tone1adas foram 
compradas no mercado interno. Mas nos seguintes anos, a situa~ao piorou nova
mente. Apesar dum segundo aumento de pre~os, as regioes excedentarias venderam 
em 1980 apenas 2.200 teem 1981, somente 685 t (Quadro 9.6, Apendice Estatis
tico). Em 1980, a importa~ao de arroz foi 1imitada pe1a diminui~ao dos meios 
de pagamento sobre 0 exterior, e ficou dependente da ajuda externa e do desem
barque de doa~oes de arroz. Perto do fim do ano, nas vesperas da mudan~a po
1itica, Bissau enfrentava serias fa1tas do seu principal a1imento. Em 1981, 
a fim de prevenir a repeti~ao de mais problemas sociais, 0 novo Governo impor
tou 33.000 t, parte dos quais iriam constituir stocks de reserva. 0 novo Go
verno p1aneia apoiar activamente a produ~ao de a1imentos, mas ainda nao se 
conhecem medidas concretas que hajam sido tomadas nesse sentido. 

Quadro 6: PRE 90S AO PRODUTORPARA ALGUNSPRODUTOS AGRICOLAS-!NDICES 
(1976 = 100) 

1976 1977 1978 1979 1980 

Arroz (com casca) 100 100 100 147 167 
Mandioca (Cassava) 100 110 110 130 140 
Mi1ho Preto 100 100 125 188 188 
Mi1ho 100 100 100 120 120 
Sorgo 100 100 267 300 300 
Amendoim (Mancarra) 100 119 119 119 178 
Coco de Palma (coconote) 100 100 125 125 125 

Global (media ponderada) 100 106 116 150 166 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 9.5. 

3.07 A ajuda a1imentar tem sido muito importante, representando em 1979, 
93% das importa~oes de a1imentos, e as doa90es de arroz, atingiram neste ano 
as 15.000 t. Excepto por uma pequena parce1a (cerca de 1.000 t, de acordo com 
os registros a1fandegarios) distribuida a hospitais e internatos, a maior par
te da ajuda a1imentar foi vendida no mercado interno a pre90s nao subsidiados. 
Em 1979, a receita oficia1 cam a venda de arroz doado devera ter atingido 7,6 
mi1hoes de do1ares, isto e, mais de 30% da receita fiscal arrecadada pe10 Te
souro no mesmo ano. 

industrial comesou em 1975, com a cria~ao da primeira empresa 
com part~cipa9ao sovietica). Outras duas foram criadas em 

1979. Neste ano, a produ~ao industrial de pescado foi de 3.700 t (3.000 t de 
peixe e 700 t de camarao), contra 4.100 t em 1977 (3.500 t de peixe e 600 t 
de camarao), devendo-se esta redu9ao a imobi1iza~ao de uma das companhias 
(Guia1p) e de alguns barcos da firma principal -- Estre1a do Mar. Em 1979, 
come~ou a operar a terceira companhia (Sema-pesca), compensando parcia1mente 
a queda de produ~ao da Guia1p, mas em 1981 a empresa estava para1isada. Nas 

3.08 
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condi~oes actuais, as empresas tern de vender pelo menos 60% do pescado no 
mercado interno, 0 que tern limitado a capacidade de importar fuel, pagar os 
servi~os de tecnicos estrangeiros e reparar os barcos e equipamento, ja que 
o peso guineense nao e convertivel e autoriza~oes para pagamentos no estran
geiro sofrem enormes demoras. A Estrela do Mar e a unica empresa carrente
mente em opera~ao, e a sua situa~ao e aparentemente melhor dado que fuel e 
outras importa~oes sao obtidas da URSS a pre~os subsidiados. A propor~ao do 
camarao na produ~ao total tern aumentado continuamente, passando de 5% para 25% 
entre 1976 e 1980. Em termos de valor, 0 aumento dos pre~os internacionais 
mais do que compensou a estagna~ao da produ~ao total: entre 1975 e 1979, 0 

valor da produ~ao da pesca industrial aumentou a raz~ao de 30% ao ano. A 
contribui~ao da actividade pesqueira para 0 PIB continua a ser pequena (2%), 
embora 0 seu peso nas exporta~oes totais seja substancial: 38% em 1980. 

3.09 A produsao de madeira recuperou da quebra registada entre 1976 e 
1977, e tanto as vendas para 0 mercado interno como as exporta~oes melhoraram 
substancialmente. Semelhante ao que acontece com 0 sector pesqueiro, a im
portancia do sector silvicola baseia-se no facto de ser uma fonte de receitas 
de exporta~ao; em 1979, a contribui~ao do sector para 0 PIB nao atingiu mais 
que 0,5%. 0 volume exportado continua ainda inferior ao nivel registado em 
1975, mas 0 substancial aumento dos pre~os internacionais para produtos da 
madeira elevou, em 1980, a receita de exporta~ao de madeira para um record de 
969.000 dolares. 

3.10 Outros sectores contribuiram para 0 crescimento do PIB durante 
1975-79: administra~ao publica, cuja contribui~ao aumentou de 18% em 1975 
para 24% em 1979; a industria de bebidas, que recuperou de declinio em 1977; 
e as actividades de metalurgia, em consequencia do programa de investimentos 
do Governo. Assim, grande parte do crescimento do produto interno foi as so
ciado ao crescimento do consumo publico. 0 resultante aumento de rendimento 
nao foi acompanhado por um correspondente na oferta de bens de consumo (espe
cialmente bens de primeira necessidade). A produ~ao interna revelava-se 
apatica e os bens de investimento recebiam prioridade na partilha das divisas 
em moeda estrangeira (ja escassas) para 0 pagamento da conta de importa~ao. 
A oferta de alimentos no mercado interno nao acompanhou 0 ritmo de crescimento 
da popula~ao urbana; 0 controle dos pre~os de alimentos basicos (sem racio
namento) favoreceu 0 crescimento de mercados paralelos e os a~ambarcamentos. 

Evolusao Monetaria 

3.11 0 volume da massa monetaria da Guine-Bissau passou desde 0 fim de 
1975 ate Dezembro de 1979, de 625 milhoes para 1,360 milhoes de Pesos Guineen
ses, ou seja, um crescimento anual medio de 22%. Este crescimento deve-se 
fundamentalmente as necessidades financeiras do Governo: as despesas corren
tes or~amentais haviam crescido a razao de 29% ao ano, e 0 deficit or~amental 
a 33%. Ate 1978, a maior parte do deficit corrente foi financiado por credito 
do Banco Central, 0 qual em 1978 cobriu 60% das despesas correntes. Em 1979, 
da-se a substitui~ao do financiamento interno pelo externo. A divida externa 
triplicou e 0 credito externo atingiu os 45,4 milhoes de dolares, financiando 
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Quadro 7: SITUAyAO MONETARIA E CRIA¢AO DE LIQUIDEZ INTERNA, 1975-79 
(Em mi1hoes de PG no fim do periodo) 

Mar~o 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Activos Liquidos sobre 0 exterior 
Activos Liquidos Domesticos 

224 
401 

256 
479 

59 
846 

-325 
1-:538 

-78 
1.Li6§'" 

-256 
1:681 

dos quais: 
Credito ao Governo Central 

(liquido) 111 370 696 1.253 1.338 1.436 
Credito a Empresas Pub1icas 312al 315al 336al 628 411 444 
Credito ao Sector Privado 51 62 103 

Moeda e Quase-Moeda 625 735 895 1.213 1.381 1.425 
Pessoas Eisicas e Juridicas --m 3"39 ~ 
Empresas Pub1icas 238al 195al 249al 179 218 217 
Notas e Moedas em Circu1a~ao 387 540 646 658 802 838 
Quase-Moeda 31 25 26 

Fontes de Criasao de Liquidez Interna 

Aumento da Massa Monetaria 110 160 318 178 44 
Devido a: 

Aum~nto do Credito Interno 142 367 682 -69 212 
Governo Central (liquido) 259 327 556 85 98 

Contas Operacionais (liquido) (536) (669) (677) (387) (-20) 
Contas de Ministerios (-176) (-157) ( 66) (-269) ( 91) 
Depositos Especiais p/Investimento (-102) (-184) (-187) (-33) ( 27) 

Sector Publico e de Econamia Mista 3al 21al 343al -217 33 
Sector Privado 11 41 
Ou tros Items b I -183 19 -208 53 40 

Varia~ao de Reservas -32 -207 -374 247 -178 
Ba1an~a de Transac~oes Correntes -711 -1.219 -1.881 -2.298 
Movimentos de Capital 679 1.012 1.508 2.545 

Fonte: Apendice Estattstico, Quadro 6.1. 

al Inc1ue 0 sector privado 
bl Inc1ui 1ucros e perdas do sistema bancario, que inf1uenciam a oferta 

monetaria total. 
Nao ha dados. 

88% do deficit or~amenta1 corrente (Quadro 8). Neste financiamento externo 
inc1uem-se as receitas originadas na comercia1iza~ao da ajuda a1imentar e 
os creditos destinados a projectos de desenvo1vimento que parcia1mente foram 
imp1ementados. Em condi~oes normais, estes creditos financiariam despesas 
de investimento e outros projectos especiais. No entanto, em face do baixo 
indice de execu~ao do programa de investimento (30% em 1979), sa1dos dos 
creditos nao ap1icados acumu1aram-se nos "depositos especiais" do Governo e 
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em "contas espec~a~s de ministerios". Ate 1978, os efeitos expansionistas do 
cedito bancario sobre a cria~ao de 1iquidez interna foram compensados em certa 
medida pe10s deficits da ba1an~a de pagamentos e consequente descidanos 
activos 1iquidos sobre 0 exterior, os quaid atingiram em 1978 va10res negativos 
(-9,1 mi1hoes de do1ares). Em 1979, da-se uma 1igeira recupera~ao na posi~ao 
das reservas em moeda estrangeira, mas 0 dec1inio do credito bancario compensou 
os efeitos desse aumento na cria~ao de moeda. 

3.12 Um valor global para 0 deficit do sector publico no seu todo, pode 
ser estimado adicionanlo a cria~ao de moeda com a diminui~ao dos activos 
liquidos sobre 0 exterior, ja que os outros componentes financeiros (tal como 
o credito privado) sao insignificantes. Ca1cu1a-se assim que 0 deficit global 
do sector publico tenha atingido em 1979, cerca de 430 mi1hoes de pesos, ou 
seja, 10% do PIB. A importancia deste valor e aumentada pela fa1ta de capa
cidade administrativa, ja que expansao de credito ao sector publico nem sem
pre tem correspondido a prioridades de financiamento. Parece acontecer, por 
exemp 10, que por vezes parte das recei tas pub licas permanece em poder dos 
varios ministerios, fora do contro1e do Ministerio da's Financ;.as. 

A Evolugao do Orsamento 

3.13 Desde a Independencia que as despesas correntes e de desenvolvimento 
vem aumentando a um ritmo bastante rapido. Quase totalmente financiadas com 
recursos externos, as despesas de desenvolvimento cresceram a razao de cerca 
de 50% ao ano durante 0 periodo 19,75-79, 0 seu peso nas despesas totais atin
gindo 59% em 1979 (contra 37% em 1975). As despesas correntes tem crescido 
a um ritmo mais lento: 18,6% ao ano. A receita publica manteve-se estagnada 
durante 1975-78. Em 1979, um novo imposto sobre as importa~oes de bens de 
consumo conduziu a um aumento consideravel, mas mesmo assim9 a receita publi
ca foi insuficiente para cobrir as despesas correntes 'e 0 deficit do orc;.amento 
ordinario, elevou-se a mais de 80% da receita corrente. 

3.14 0 crescimento das despesas correntes ref1ete a expansao dos servi~os 
publicos, tais como educac;.ao e saude, e 0 papel cada vez maior do Estado na 
economia. Mais de 60% das despesas correntes destinam-se a ordenados e sa1a
rios, embora ossa1~rios continuassem ate fins de 1980, conge1ados ao nive1 
de 1975. Em 1979,11 a educac;.ao e a saude foram contempladas com 23,5% das 
despesas correntes, e a defesa e seguranc;.a publica, com 15,1%, tendo os 
restantes ministerios recebido, cada um, menos de 10% das despesas totais. 
Nao ha dados sobre a composic;.ao das despesas rea1izadas em desenvo1vimento. 
A1em das despesas programadas, a missao so obteve informac;.ao sobre a rea1iza
~ao global do investimento programado: para 1979 e 1980, 55% e 35% respecti
vamente. Em re1a~ao a composi~ao do investimento programado (Quadro 9), os 
transportes foram contemp1ados com quase um quarto do orc;.amento de desenvolvimento, 

1/ Ver Apendice Estatistico, Quadro 5.3. 

http:informac;.ao
http:composic;.ao
http:educac;.ao
http:educac;.ao
http:Financ;.as
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seguindo-se, em 1979, a energia (13%), a agricu1tura (10,8%) e a educa9ao 
(10,1%). A fa1ta de dados estatisticos impede a analise do exito re1ativo 
de cada ministerio na execu~ao dos seus proprios projectos. 

1975-79 
Em m1.1hoes 

Quadro 8: TENDENCIA DAS FINAN 

1975 1976 1977 1978 1979 

Or~amento de Funcionamento 
Receita 529,1 532,6 531,0 519,0 834,6 
Despesas 776,1 907,5 945,3 1.039,1 1.533,5 
Sa1do -247,0 -347,9 -414,3 -520,1 -698,9 

Despesas de Desenvo1vimento 458,1 516,6 771,3 1.653,O~/1.800,0~/ 

Sa1do Gera1 -705,1 -891,5 -1.185,6 -2.173,4 -2.498,9 

finandado por: 
Sistema Bancario (liquido) 150,6 258,7 326,8 556,3 84,8 

Contas do Governo (107,3) 536,1 668,5 667,4 386,8 
Contas de Comissariados ( 43,3) -157,7 -157,3 66,3 -268,7 
Depositos Especiais -101,7 -184,4 -187,4 -33,3 

Financiamento Externo 687,8 679,3 1.011,9 1.507,6 2.538,6 
Subsidios 236,5 426,0 705,1 940,0 991,7 
Empres timos 451,3 253,3 306,8 576,6 1.546,9 

Outros al -133,3 -46,5 -153,1 109,5 -124,5 

Fonte: Apendice Estatistico, Tabe1a 5.1. 

al Representa principa1mente 0 financiamento de diferen~as entre contas 
das distintas fontes uti1izadas. 

bl Estimativas pre1iminares. 

3.15 Um dos principais problemas enfrentados na administra~ao das finan
~as pub1icas tem sido a carencia de pessoa1 qua1ificado, 0 que dificu1ta a 
tarefa da gestao diaria das opera~oes do Governo e um decidido esfor~o de 
desenvo1vimento. Tais problemas tem-se evidenciado especia1mente nas areas 
da prepara~ao e contro1e do or~amento e na contabi1idade 'governamenta1. Nao 
existe uma norma de contabilidade para as contas do Tesouro e, as vezes, a 
prepara~ao de contas de receita e despesa pro10nga-se por diversos meses. 
Nao ha disponibi1idade de um registo comp1eto das opera~oes gerais do Gover
no Central, situa~ao que e parcia1mente devida aos ja mencionados problemas 
de fa1ta de contabilidade bem como ao facto de ate 1978, alguns dos ministe
rios nao terem transferido para 0 Tesouro parte da receita arrecadada por e1es 
mesmos; tais montantes sao em gera1 gastos de forma independente, dificultan
do assim a centra1iza~ao das contas de todos os recurs os financeiros de que 
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dispoe 0 Governo. Depois de 1978, a situa~ao mudou: todas as receitas e des
pesas foram centra1izadas e todas as contas dos comissariados no Banco Naciona1 
da Guine-Bissau (BNG) foram conge1adas, ate transferencia para 0 Tesouro. 

Quadro 9: DISTRIBUlyAo 	PLANEADA DAS DESPESAS PUBLICAS DE DESENVOLVlMENTO 
(Em percentagens do total programado) 

1978 1979 1980 	 1981 

Setores Produtivos, dos quais: -29,2
Agricu1tura, si1vicu1tura e 


pecuaria 10,5 
 11,7
Pesca 	 4,3 6,9 
Industria 15,1 6,8

Infra-estrutura economica, da qual: 40,6 39 7 
Energia 2-:J 
Transportes 	 36,7 21;6 

Sectores Sociais, dos quais: 17,5 
Educa~ao 4,9 7,8 , , 
Saude 0,6 2,0 3,1 4,3 

Outros 0,8 4,2 3,9 6,3 

Total lOO,O 100,0 100,0 lOO,O 
(Rea1mente efec-t.bla.cias) (72,7) (54,8) (35,3) (67,7) 

Fontes: Apendice Estatistico, Quadro 5.5 ( •• ) ~ao ha dados. 

Sa1arios e Pre90s 

3.16 0 Governo e, de longe, 0 principal empregador na Guine-Bissau. Urn 
inquerito ao emprego realizado em 1977, revelou que 0 sector assalariado empre
gava 24.357 pessoas, das quais 6,8% no sector primario, 7,6% no secundario e 
86,6% no sector dos servi~os. 0 Governo empregava 15.051 funcionarios, excluin
dos os me~bros das for~as armadas. Sao fragmentarios os dados referentes a 
salarios.-i Antes da Independencia, 0 salario minimo mensal na Guine-Bissau 
era de 800 PG mas ao tomar posse, 0 novo Governo elevou-o para 2400 PG. Esse 
salario nao se aplica a empregadas domesticas e outras pessoas que so recebem 
parte de sua remunera~ao em dinheiro. 0 aumento seguinte teve lugar apos 0 
golpe (Novembro de 1980), que elevou 0 salario minimo em 16%. No servi~o 
publico, as salarios variam entre 2400 PG mensais ($70) e 23.400 PG ($690). 
Em geral, os salarios pagos nas empresas de economia mixta sao mais elevados 
do que os das empresas publicas e do Governo. No come~o de 1980, 0 salario 
medio no sector de economia mixta era de 6.400 PG por mes, e todos os salarios 

1/ Ver Apendice Estatistico, Quadros 7.1 e 7.2. 
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estavam acima do salario minima. Nas empresas publicas, 4,1% das funcionarios 
recebiam menos de que salario minimo (talvez por serem menores de 18 anos) e 
o salario medio era de cerca de 3.900 por meso 0 salario mais baixo e pago 
ao pessoal de limpeza, porteiros e continuos. Para contabilistas, tesourei
ros e secretarias experientes, 0 salario mensal pode chegar a 6.000 PG nas 
empresas publicas e a 13.000 PG nas empresas de economia mixta. Eletricistas, 
mestres de forja, mecanicos e outros tecnicos, recebem salarios entre 3.000 e 
12.000 PG por mes; administradores de empresas, comissarios e directores 
gerais situam-se no topo da escala de remuneragao, com salarios entre 15.000 
e 25.000 PG. Nao se conhecem os salarios pagos no sector privado. No sector 
publico, os funcionarios contribuem com 6% de sua remuneragao para um fundo 
de pensoes e a reforma e alcangada aos 65 anos de idade. Tambem existem al
guns fundos especiais de pensao, aplicaveis a diferentes sectores do servigo 
publico, tais como os correios, a Alfandega, etc.. Os trabalhadores do 
sector privado sao segurados pelo Fundo Sindical de Previdencia, supervisio
nado por diversos sindicatos, os quais formam, em conjunto, a Uniao Nacional 
de trabalhadores da Guine-Bissau (UNTG). Os sindicatos sao controlados pelo 
PAIGe. Em cada empresa, comites de trabalhadores participam da administragao 
do pessoal e contribuem para a solugao da maioria dos problemas do trabalho. 

3.17 Os prexos dos bens de consumo sao controlados pelo Ministerio do 
Comercio e Artesanato de acordo com a seguinte classificagao: (1) bens de 
primeira necessidade (na maioria produtos alimentares) em relagao aos quais 
o Governo procura manter os pregos estaveis por longos periodos; (2) mercado
rias com pregos fixos, os quais sao revistos apos periodos menos extensos, de 
acordo com a evolugao dos pregos de importagao; e (3) outros produtos, cu
jos pregos sao estabelecidos mediante a fixagao de margens para 0 comercio 
por grosse e de retalho. As estatisticas sobre pregos sao limitadas. A 
Divisao de Estatistica do Ministerio do Planeamento compila mensalmente uma 
lista de pregos de alimentos basicos, bens de consumo familiar e servigos 
para a cidade de Bissau. Dado que so recentemente foi realizado um inquerito 
ao consumo familiar, (0 qual providenciara informagao sobre 0 tlcabaz de com
pras" tipico da familia Guineense) nao existia um indice geral de pregos ao 
tempo em que a missao visitou este pais. Para alem disto, os pregos reco
lhidos pela Divisao de Estatistica do Ministerio do comercio sao fornecidos 
pelos Armazens do Povo e tendem a subestimar possivebmente os pre~os pratica
dos pelos pequenos retalhistas, os quais nalguns casos excedem substancial
mente os pregos oficiais indicados pelos Armazens do Povo. Por fim, dada a 
limitagao na oferta de certos produtos incluidos na lista oficial de pregos, 
a serie de pregos e por vezes descontinua. 

3.18 A despeito de todas estas carencias, a missao do Banco preparou 
estimativas aproximadas para um indice geral de pregos, com base em elementos 
informais coligidos para uma familia mais ou menos tipica em Bissau.1i Estas 
estimativas possibilitam uma aproximagao prelimiar, e provavelmente baixa, 
da tendencia real dos pregos, especialmente no periodo 1975-77, em relagao 

1/ Ver Apendice Estatistico, Quadros 7.3 e 7.4. 

http:Bissau.1i
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ao qual muitos pre~os DAO foram indicados. Nesta base, observa-se um ligeiro 
aumento de pre~os no periodo 1975-76 seguido de uma importante infla~ao de 
9% em 1977,14% em 1978,21% em 1979, que prossegue em 1980, avolte 
de 50% ao ano. A subida geral de pre~os verificada apos 1977 foi consequencia 
de aumento nos pre~os de certos bens, estipulados pel0 Governo, visando por 
urn lado evitar 0 subsidio de produtos importados, e por outro lado estimular 
a produ~ao agricola atraves do aumento dos pre~os ao produtor. a pre~o do 
arroz, que representa, segundo as estimativas, 34% das despesas de consumo, 
aumentou entre 1977 e 1980 50%; 0 da manteiga, 33%; 0 da carne e derivados, 
81%; 0 do sabao e produtos farmaceuticos, 170%; e 0 do oleo de amendoim, 
36%; e 0 pre~o do pao trip1icou. a pre~o do peixe, que representa 10% das 
despesas de consumo, aumentou 128%, reflectindo a concorrencia das exporta
~oes de peixe sobre 0 mercado interno (os pre~os internacionais dos produtos 
da pesca aumentaram 160% no periodo 1976-79). Finalmente, 0 pre~o de fuel 
trip1icou e 0 do carvao (11% do or~ento familiar) subiu seis vezes em rela
~ao ao de 1978. No primeiro semestre de 1980, 0 pre~o do carvao dup1icou de 
novo. as elementos para 0 segundo trimestre de 1981 confirmam esta tendencia. 
A renda de casas de habita~oes e fixa pe10 Govern~ mas dada a carencia de 
habita~oes em Bissau (a qual e em parte 0 resultado da presen~a de enumeros coope
rantes), as rendas efectivamente praticadas sao 2-3 vezes mais a1tas que as 
rendas oficiais. Com esta subida de pre~os nos u1timos anos, 0 poder de com
pra dos assa1ariados da Guine-Bissau tem vindo a dec1inar rapidamente. A 
imediata decisao do novo Governo de aumentar 0 sa1ario minimo em 16% em prin
cipios de 1981, ref1ete a importancia deste problema na capital do pais. 

Quadro 10: TEND~NCIAS DOS PREQOS DE CERTOS PRODUTOS EM BISSAU, 
(1976 = 100) 

1976-81 

1976 1977 1978 1979 1980 
Junho 
1981 

Arroz 
A~ucar 
51 eo de Am
Manteiga 
Peixe 
Querosene 
Sabao 

endoim 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
114 

100 
113 
120 

117 
100 
125 
100 
154 
188 
120 

150 
100 
125 
121 
131 
253 
214 

150 
115 
155 
133 
228 
396 
324 

150 
120 
164 
129 
274 
413 
375 

Indice de Pre~os 
Estimado (baixo) 100 102 116 141 221 379 

(alto) 100 117 145 232 280 452 

Fonte: Apendice EstatIstico, Quadro, 7.3. 

3.19 A fim de manter re1ativamente estaveis os pre~os de certos produtos 
basicos, 0 Governo estabe1eceu, em 1976, 0 Fundo de Comercializa~ao, para 
subsidiar certos bens de consumo cujo pre~o de reta1ho, determinado pelas 
autoridades, fosse fixado abaixo do custo. Passou-se tambem a prever 0 
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subsidio de produtos de exporta~ao, quando os pre~os de exporta~ao fossem 
inferiores aos pre~os no produtor. No entanto, desde 1977, os subsidios aos 
bens importados tem side muito limitados, embora ocorram subsidios implicitos 
quando produtos importados obtidos por doa~oes sao vendidos no mercado interno 
a pre~os inferiores aos internacionais. Contudo, por serem fornecidos gra
tuitamente por doadores estrangeiros, estes bens nao representam um encargo 
financeiro para 0 Fundo de Comercializa~ao. Ao contrario: ate 1981 tais 
bens passaram a constituir uma importante fonte financeira para 0 ex-Minis
terio do comercio e Industria (correntemente Ministerio do Comercio e Arte
sanato)~ 0 qual exerceu ate fins de 1980 urn controle completo sobre os recur
sos do Fundo. Estes recursos resultam (a) da diferen~a entre os pre~os do 
produtor e de exporta~ao, (b) da diferen~a entre os pre~os de importa~ao e 
de venda, depois de consideradas margens de comercializa~ao dos intermediarios 
(Armazens do Povo e SOCOMIN); e (c) de certa percentagem do imposto sobre 0 

consumo de bebidas alcoolicas e tabaco importado. Dado que os subsidios a 
importa~ao eram bastante limitados, os recursos do Fundo foram crescendo, 
sendo finalmente utilizados para 0 investimento na constru~ao de uma fabrica 
de oxigencio, em instala~es de depositos de butane e gasolina, nurna planta
~ao de arvores frutiferas e, possivelmente, em outras actividades, sobre as 
quais 0 Ministerio do Plano teve qualquer controle. 

Balansa de Pagamentos 

3.20 Durante a nossa missao do Outubro de 1980, nao existiam dados sobre 
remessas e transferencias privadas, turismo, custos de fretes de seguros e di
versos outros servi~os que compoem com a exporta~ao e importa~ao de mercado
rias, a balan~a de transac~oes correntes da Guine-Bissau. A informa~ao rece
bida de diferentes fontes governamentais (principalmente Banco Central e 
Ministerio das Finan~as) possibilitou a missao preparar estimativas prelimi
nares sobre a Balan~a de Pagamentos da Guine-Bissau para 0 periodo 1977-80, 
com base nos dados disponiveis para a balan~a comercial e para os movimentos 
de capitais no sector publico, ainda que estes nao sejam controlados de ma
neira sistematica. Para 1975 e 1976 utilizou-se estimativas do FMI. 

3.21 Os resultados para 0 periodo 1975-80 indicam urn crescente deficit 
na conta de transac~oes correntes, causado por um aumento de 50% no deficit 
da balan~a de recursos, e deficits consecutivos na conta de rendimento de 
factores e transferencias privadas, a qual em 1980 alcan~ara 0 valor de -17,0 
milhoes de dolares. A razao deste deficit e dificil de establecer, presu
mindo-se que possa estar relacionada com 0 pagamento de servi~os de assisten
cia tecnica, ajuda militar, ou outras transferencias financiadas por fluxos 
de capital externo. Pode tambem acontecer que esta categoria englobe urn 
residual correspondente a importa~oes que nao foram registadas como tal, mas 
para 0 qual foi recebido financiamento externo, este registado na conta de 
capitais. De facto, ofertas de barcos, avioes e outro equipamento pesado, 
muitas vezes nao aprecem nas estatisticas oficiais de comercio externo. 0 
endividamento externo e as transferencias oficiais aumentaram 60% entre 1975 
e 1978, mas nao bastaram para cobrir 0 deficit corrente,o que resultou num 
deficit global que, de 1975 a 1980 aumentou de 1,5 para 10,7 milhoes de dola
res. No final de 1978, os activos liquidos sobre 0 estrangeiro haviam caido 
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para -9,5 mi1hoes de do1ares e os pagamentos ern atrazo tota1izavam 10,8 mi
1hoes de do1ares. Ern 1979, 0 desequi1ibrio externo me1horou ern contrapartida 
de urna subida no endividarnento externo. Inc1uindo emprestimos concessionarios 
para projetos, a entrada de capitais tota1izava 72,0 mi1hoes de do1ares ern 
fins de 1979 dos quais 40% forarn dons. Isto foi suficiente para me1horar 0 
sa1do gera1 (que atingiu niveis positivos), e para e1evar os activos 1iquidos 
em divisas a -2,3 mi1hoes de do1ares. Em 1980, a importa~ao de bens foi for
temente contro1ada e permaneceu a volta de 61 mi1hoes, i.e. menos que no ana 
anterior. Contudo, as receitas de exporta~ao cairarn, as entradas de capital 
tarnbem forarn inferiores e 0 deficit global da ba1an~a de pagarnentos atingiu 
7,6 mi1hoes de do1ares. Reservas 1iquidas sobre 0 estrangeiro estavarn agora 
a -9,8 mi1hoes de do1ares e atrazos comerciais tota1izavarn 3,3 mi1hoes. Re
servas Brutas representavarn cerca de tres meses de importa~oes. 

3.22 Apos terem caido 9% entre 1975 e 1976, os rendimentos de exporta~ao 
recuperararn considerave1mente ern 1977, crescendo desde entao a 8.3% ao ano, 
em termos de US do1ares. Importa~oes mantiverarn-se ao mesmo nive1 durante 
1975-77 para crescer a 20% ao ana entre 1977 e 1980, resu1tando num persis
tente aumento do deficit comercia1. 0 coeficiente de cobertura das importa
~oes pe1as exporta~oes osci10u entre 16% e 39% em 1975-80, sendo 28% neste 
ultimo ano. 0 aumento das receitas de exporta~ao deveu-se principa1mente ao 
maior valor das exporta~oes de mancarra, coco de palma e produtos da pesca. 
Ern 1978, a queda das exporta~oes de mancarra foi compensada pe10 incremento 
das exporta~oes de coco de palma. Em 1979, as quantidades de coco de palma 
e mancarra exportadas forarn menores do que dois anos antes, mas a sub ida nos 
seus pre~os de exporta~ao, juntarnente com 0 substancia1 aurnento das exporta
~oes de peixe, me1horou em 16% as receitas totais de exporta~ao (em compara
~ao com 1978). Em 1980, no entanto, a subida de pre~os de mancarra, palma e 
peixe nao campensou a queda no volume exportado e as receitas cairarn em 20%. 
A taxa media de crescimento das exporta~oes durante 1975-80 (14%) ref1ete 
sobretudo a subida de pre~os das principais exporta~oes, os quais subiram a 
uma media de 27% por ana durante este periodo; 0 volume exportado, depois do 
saIto verificado em 1977 (32%), tem de facto vindo a diminuir. 

3.23 A evo1u~ao recente das importa~oes de mercadorias reve1a uma fase 
de rapido crescimento durante 1975-79 (12.5% p.a.) seguido duma queda de 10% 
em 1980, resu1tante dos esfor~os do Governo para resolver 0 deficit na ba1an~a 
de pagarnentos por meio do aumento de contro1e sobre as importa~oes. 0 cresci
mento do primeiro periodo e sobretudo devido ao incremento das importa~oes de 
bens de capital (maquinaria e equiparnento de transporte) e de bens interme
diarios, as quais crescerarn, no periodo 1975-79, a media anua1 de 41% e de 23%, 
respectivarnente. As importa~oes de bens de consumo, inc1uindo a1imentos, au
mentararn apenas a 1,7% ao ana (em US$ valor corrente). Na verdade as impor
ta~oes de a1imentos diminuirarn, apos a excepciona1 importa~ao de generos 
basicos que se registou em 1978 (para compensar os efeitos da seca sobre a 
produ~ao interna de a1imentos); as importa~oes de bebidas e tabaco, constantes 
durante 0 periodo 1976-78, baixararn 30% ern 1979; somente outros bens de 
consumo importados - principalmente apare1hos e1etrodamesticos, moveis, ves
tuario e produtos medicos e medicarnentos - aurnentararn a taxas maiores: 18% ao 
ano. As importa~oes de cambustiveis (inc1uindo 1ubrificantes) reve1am um com
portarnento bastante f1utuante (em 1979 registararn urn nive1 quase identico ao 
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Quadro 11: RESUMODABALAN~ADE PAGAMENTOS, 1975-80 
(Em milhoes de US$ a taxas de cambio correntes) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Balans:a Corrente 
Exporta~ao de bens e servi~os 

e servi~os 
Mercadorias 

Importa~ao de bens 
e servi~os 
Mercadorias 

Rendimento de factores 
e transf. priv.(liq.) 
Juros divida pagos 

-31.2 

7,3 
(5,9) 

42,5 
(37,8) 

4,0 
( .. ) 

6,7 
(5,4) 

41,2 
(36,6) 

-10,4 
(. .) 

-32,3 

15,9 
(12,7) 

41,3 
(36,7) 

-6,9 
( .. ) 

15,1 
(12,1) 

55,4 
(49,2) 

-8,5 
(. .) 

-64,8 

17,6 
(14,1) 

68,9 
(63,3) 

-13,5 
(-2,1) 

20,2 
(11,3) 

72,5 
(61,3) 

-17,3 
(-0,9) 

Balanxa de Capitais 38,1 72,0 

Ajuda Oficial (dons) 
E~prestimos, M&LP 

Desembo1sos 
Amortiza~ao 

Outro capital e items 
nao l:!.specificados fa 

9,3 
17,7 

(17,7) 
(0,0) 

2,7 

14,1 
8,4 

(8,4) 
(0,0) 

23,5 

20,9 
9,1 

(9,2) 
(-0,1) 

-3,8 

26,8 
16,2 

(16,5) 
(-0,3) 

-4,9 

29,1 
45,4 

(46,7) 
(-1,3) 

-2,5 

28,6 
13,9 

(16,8) 
(-2,9) 

19,5 

Balanxa Global 
Varia~ao de Reservas: 

(- aumento) 
Reservas Liquidas 
Atrazados 

-1,2 
2,7 

-7,0 
5,9 

4,5 
1,6 

8.8 
1,9 

-2,5 
-4,7 

5,7 
1,9 

Por Memoria 
Reservas Liquidas (fim de ano) 
Reservas Brutas 
Equiv. meses de importa~oes 
Servi~o da dividaf Rendimento 

das exportac;.oes 

6,6 
11,5 
3,2 

7,5 
17.7 
5,1 

1,4 
14.8 
3,2 

-9,5 
9.5 
2,1 

-2,3 
17,7 
3,1 

18,8 

-9,9 
12,5 
2,1 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 3.1 

fa Inc1ui emprestimos de curto prazo e erros e omissoes.
Ib Este valor corresponde ao servi~o da divida pago. 0 servi~o da divida projec

tado para este ana representa ~1% dos rendimentos de exporta~ao. 

de 1975), ref1ectindo ta1vez 0 comportamento erratico do sector industrial. Em. 
1980, a situa~ao a1terou-se. As importa'Soes de bens de capital cairam 25%, 
o crescimento dos bens intermedios abrandou, e so as importac;.oes a1imentares su
biram, para compensar mais outro mau ana agricola. 
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Quadro 12: EVOLU -0 DAS EXPORTA DES PRINCIPAlS 
Em US$ a pre~os correntes) 

1975 
% 

100,0 

70,3 
11,1 

8,7 
9,9 

1980 
$H1n. % 

11,30 100,0 

2,97 26,3 
2,06 18,3 
0,62 5,5 
3.34 29,6 
0,97 8,6 
1,34 11,7 

$M1n. 

Exporta~oes de bens 
dos quais: 5,87 

Amendoim 4,13 
Coco de Palma 0,65 
Peixe la 
Camarao-/!!. 
Produtos da Madeira 0,51 
Outros Produtos 0,58 

Annual Rate of 

Change (%) 


1975-80 

+14.0 

- 6.4 
+25.6 
+18.9 Ib 
+63.0 I'D 
+13.7 
+18.2 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 3.l. 

la As exporta~oes de produtos da pesca so come~aram em 1976 
/1) 1976-80. 

Quadro 13: 
valor corrente) 

1975 1980 Taxa Crest. Anua1 (%) 
$Mln. % $M1n. % 1975-80 1975-79 1979-80 

Importa~oes de Bens 
dos quais: 37,8 100,0 55,0 100,0 7,8 12,6 -9,4 

Bens de Consumo 15,6 41,2 16,9 30,7 1,6 1,7 1,2 
Alimentos 9,5 25,2 10,2 18,5 1,4 -4,2 27,2 
Bebidas e Tabaco 2,2 5,8 1,2 2,2 -11,4 -11,6 -10,5 
Outros 3,8 10,1 5,5 10,0 7,7 17,6 -25,1 

Bens Intermedios 5,4 14,2 14,0 25,4 21,0 23,5 12,1 
151eo e Fuel 5,2 13,7 3,4 6,1 -8,2 -6,6 -14,1 
Maquinaria e Equipa

mento-E1ectrico 1,4 3,6 8,8 16,0 44,4 90,0 -51,3 
Equip. Transporte 5,7 15,0 22,0 16,3 ' 13,8 27,4 27,4 

Fonte: Apendice Estatistico, Quadro 3.6. 

3.24 Em consequencia do rapido crescimento nas importa~oes de bens 
de capital -- associadas a investiuleutos em infra-estruturas e iii iurtilementa
~ao de alg~s unidades industriais -- a estrutura das importa~oes alterou
-se considerave1mente durante 1975-80. a peso dos bens 
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de capital passou de 19% para 38%, e, em 1980, os bens intermediarios e de 
capital representavam 63% do valor das importa~oes de mercadorias. a peso 
dos combustiveis no total importado dup1icou entre 1973 e 1974 (de 6% para 13%) 
devido ao aumento dos pre~os mundiais do petro1eo, mas a partir de 1975 tem 
osci1ado em torno de uma media de 9%, representando 6,1% das importa~oes 
em 1980. as bens de consumo, que representavam mais de 40% das importaioes 
em 1975-79, desceram para 30% em 1980. a peso das importa~oes a1imentares 
tem osci1ado entre 13% e 39%, aparentemente dependendo do volume domestico 
de produ~ao de a1imentos. 

3.25 A evo1u~ao recente das importa~oes de mercadorias na Guine-Bissau 
parece estar associada, em composi~ao e ritmo de crescimento, as correntes 
de ajuda externa que entram no pais. De facto, 0 pape1 das doa~oes ex
ternas no financiamento das importa~oes do pais e substancia1: em 1979, as 
doa~oes externas, tanto em dinheiro como em especie representavam 48% das 
importa~oes totais, e as doa~oes em especie correspondiam a 71% das importa
~oes de alimentos e a mais de 50% dos bens de capital importados. Alem disso, 
o lento crescimento verificado nas importa~oes de alimentos durante 1975-79 
(considerando a parte as importa~oes de 1978) e 0 rapido crescimento das im
porta~oes de bens de capital podem ser explicados pelo aumento de ajuda externa 
nao monetaria. Tal ajuda tem entrado no pais a taxa media anual de 5,3% em 
rela~ao aos alimentos e 56,8% em rela~ao a equipamentos e outros materiais !' 
sao bem-conhecidos. E provavel, rio entanto, que are1ativa facilidade . 
com que 0 pais tem obtido ajuda alimentar, 'tenha aliviado a premencia com que, 
de outra forma, 0 Governo teria sentido em estimu1ar a produ~ao agricola, 
estagnada desde a Independencia. 

3.26 as prexos de importasao medios, pagos pelos alimentos, tem tendido 
a oscilar com a propor~ao das doa~oes nas importa~oes totais e com 0 valor 
d~ pre~o atribuido pelos doadores aos subsidios alimentares. E por esta ra
zao que, em 1978, ? pre~o medio dos alimentos basicos aumentou mais de 50%, 
diminuindo depois.~ Dos principais alimentos importados, somente os pre~os 
do leite em po e da manteiga foram mais altos em 1979 do que em 1976. Para 
as demais importa~oes de alimentos, 0 pre~o foi igual ou inferior. Nao 
obstante, a gradual altera~ao na estrutura das importa~oes, cuja enfase se 
descolou de volumosos alimentos basicos, de valor relativamente baixo, para 
bens intermediarios e de capital de alto valor unitario, resultou na dupli
ca~ao da conta total de importa~oes entre 1975 e 1979.l! 

3.27 Embora nao exista um indice de pre~os de importa~o para a Guine-
Bissau, estimativas baseadas em valores oficiais indicam que, apos uma subida 
favoravel nos termos de troca em 1977 (chegando a 198,2, contra 100 em 1976), 

1/ Ver Apendice EstatIstico, Quadros 3.11 e 3.12. 
2/ Ver Apendice Estatistico, Quadro 3.9. 
3/ Ver Apendice Estatistico, Quadro 3.6. 
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estes come~ram a deteriorar-se baixando para 158,7 em 1978 e 143,6 em 1979. 
Esta tendencia desfavorave1 deve-se principa1mente ao incremento dos pre~os 
e do peso das importa~oes de maquinas e materiais de constru~ao, que neutra
1izaram a trip1ica~ao dos pre~os medios de exporta~ao desde 1976. Conside
rando que as importa~oes est~o sendo ava1iadas aos pre90s dos doadores, e a 
alta qua1idade de alguns dos equipamentos doados (veicu10s e outras maquinas), 
a tendencia de dec1inio real nos termos de troca podera ref1etir a qua1idade 
do material doado, mais do que os pre90s reais que 0 pais pagaria se tivesse 
que adquirir produtos simi1ares nos mercados externos. Em 1980, os termos de 
troca me1horaram dado ao aumento no pre9Q do peixe e madeira nos mercados in
ternacionais e a descida nas importa90es de maquinaria. 

3.28 Desde a Independencia, as exporta90es e as importa90es reve1aram 
grande diversifica9ao. Nos mercados de exporta9io, a participa9ao de Portu
gal baixou de 92% para 27% entre 1974 e 1980. Novos c1ientes, tais como a 
Sui9a e a Espanha, absorvem agora 23% e 25%, respectivamente. Os embarques 
para a Europa ainda representam a grosso das exporta~oes: 80%. Exporta9ao 
de mancarra para Angola durante 1978-79 e1evou a participa9ao da Africa a 
mais de 32% em 1979, mas caiu para 16% em 1980 quando as exporta~oes para 
Angola cessaram. Tambem se diversificaram as fontes das importa90es (Quadro 
3.11, Apendice Estatistico). 0 peso das importa~oes procedentes de Portugal 
diminuiu de 64% para 31% entre 1974 e 1980, e as procedentes dos paises da 
CEE aumentaram de 9% para 26%. As importa~oes procedentes dos paises do 
COMECONcome9aram em 1975, representando 15% das importa~oes totais em 1979 
e 8% em 1980: a media durante 1975-78. A participa~ao das importa~oes pro
venientes da Europa ainda e muito grande, tendo representado 79% em 1980. 

Assistencia Externa 

3.29 As doa~oes oficiais para a Guine-Bissau, inclusive a ajuda a1imentar, 
tem crescido com grande rapidez - de 9,3 mi1hoes de do1ares em 1975 para 29 mi
1hoes de do1ares em 1980. Este incremento deve-se principa1mente as doa~oes 
de equipamento e material associadas a projectos, os quais mais do que quadru
plicaram desde 1975, representando 50% das doa90es totais em 1979. As doa~oes 
de a1imentos (20% das doa~oes externas em 1979) tem crescido a ritmo mais 1ento. 
As doa~oes monetarias, que ate 1978 cresciam em importancia (representando na
que1e ana 55% das doa~oes totais), diminuiram em 1979 para cerca de metade de 
seu nive1 de 1978, representando, naque1e ano, apenas 29% das doa90es externas. 
Dada a manifesta carencia que os doadores consideram existir em materia de 
administra~ao de doa~oes em dinheiro, e provave1 que as doa~oes em especie 
continuem a substituir as doa~oes monetarias. 

3.30 Os emprestimos externos, concedidos na sua maioria em termos a1ta
mente concessionarios, osci1aram entre 9 mi1hoes de do1ares (1977) e 46 mi
1hoes de do1ares (1979). Foram abertas algumas 1inhas de credito a curto pra
zo, principa1mente com Portugal e Cabo Verde. Como ja foi mencionado, estes 
emprestimos forrum parcia1mente uti1izados no financiamento do deficit corrente 
da ba1an~a de pagamentos. Em 1979, devido em parte a incapacidade de economia 
para absorver a total ajuda externa disponive1 para projetos e, em parte a 
ap1ica9io de emprestimos externos para a 1iquida~ao parcial de atrazados, 0 

sa1do global reve10u em superavit de 7,2 bi1hoes de do1ares reduzindo 
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substancia1mente a posi~ao negativa de conta de activos 1iquidos em divisas 
sobre 0 exterior. a volume deajuda externa para a Guine-Bissau foi de apro
ximadamente 90 do1ares per capita em 1979, ou seja, cerca de 50% do PIB. A 
divida pendente total, inc1uindo a nao desembo1sada, era de 164.2 mi1hoes de 
do1ares em fins de 1979, ou seja, cerca de 120% do PIB. 

Quadro 14: DivIDA 	PUBLICA EXTERNA NO FIM DO PERIODO 
E TERMOSMEDIOS, 1975-79 

1975 1976 1977 1978 1979 

Total Cem mi1hoes de US$) 
Tipo de Credor: 

Emprestimos Bi1aterais 
Emprestimos Mu1ti1aterais 
Institui~oes Financeiras 
Creditos de Fornecedores 

14.5 

14.5 

18.4 

16.4 

2.0 

21.6 

17.9 
1.7 

2.0 

45.1 

26.9 
7.6 
4.1 
6.5 

164.2 

84.3 
54.4 
7.1 

18.4 

Taxa de Juro C%) 1.7 1.3 3.3 3.9 3.4 
Periodo de Amortiza~ao 14.6 28.9 13.5 17 .5 26.1 
Anos de Gra~a 7.7 7.9 3.3 4.2 5.7 
Percentagem de Dom 53.7 65.1 37.4 40.6 45.4 

Fontes: Ministerio das Finan~as, e estimativas da missao. 

3.31 Ate 1979, os encargos com 0 servi~o da divida mantiveram-se re1ati 
vamente insigni£icantes, dada a natureza concessionaria dos emprestimos rece
bidos e desembo1sados. Contudo, a medida que os periodos de gra~a de alguns 
emprestimos expira, 0 servi~o da divida aumenta considerave1mente, esperando
se que nos proximos cinco anos atinja uma media anua1 de 10 mi1hoes de do1ares. 
Em Junho de 1981, durante a Conferencia Sobre os Paises Menos Desenvo1vidos, 0 

Ministro do Plano re£eriu a importancia do problema e sugeriu que no contexto 
da mesma conferencia fosse feito um estudo sobre as possibilidades de parte 
da divida publica da Guine-Bissau ser cance1ada. Tambem foi referida uma 
£utura reuniao do co-doadores com vista a renogia~ao da divida publica. 0 
Quadro 15 abaixo, indica 0 servi~o da divida projectada para 1981-85, assim_ 
como 0 peso da mesma nas receitas or~amentais enos rendimentos de exporta~ao, 
ambos projectados a pre~os correntes. 

Quadro 15: ENCARGOS COM 0 SERVI90 DA DivIDAPOBLICA, PROJEC~AO PARA 1981-85 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Servixo da Divida Cmi1hoes de US$) 8,3 8,5 16,3 8,4 8,2 11,2
Juros 1,6 2,5 2,8 2,2 2,0 T,8
Amortiza~ao 6,7 6,0 13,5 6,2 6,2 9,4
% das Receitas de Estado 34.7 30.3 49.5 22.1 18.7 22.3 
% das Exporta~oes de Bens 73.5 80.2 110.4 44.4 36.9 42.8 

Fonte: Estimativas da missio com base em elementos fornecidos pe1as autoridades
da Guine-Bissau. 
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PARTE B: PERSPECTIVAS E PROBLEMAS DE DESENVOLVlMENTO 


IV. PRIORIDADES DEDESENVOLVlMENTO NA DECADA DE 1980 

o Desafio 

4.01 Quase imutavel durante seculos, a economia da Guine-Bissau entrou 
num periodo de transi~ao e diversifica~ao, tanto em termos politicos como 
econOmicos, com consequencias importantes para 0 desenvolvimento a medio prazo 
do pais. Por urn lade 0 Governo actual esta empenhado em prosseguir urn esque
ma de desenvolvimento econOmico planeado e em solucionar e inverter a tradicio
na1 situa~ao de abandono das areas rurais; por outro 1ado, a1tera~oes impor
tantes na estrutura econemica e a nova imagem projectada pe1as autoridades 
sobre as possibilidades deste pais despertaram grande expectativa entre a 
popu1a~ao da Guine-Bissau. A rea1iza~ao de tais expectativas nao sera uma 
tarefa faci1. Embora 0 potencial para um crescimento econOmico sustentado 
exista e seja importante, e necessario que 0 pais desenvo1va os meios para 
uti1iza-10. A infra-estrutura po1itica, econOmica e instituciona1 herdada 
pe10 Governo a Independencia esta em transforma~ao, dando origem a uma nova 
vita1idade e a percep~ao mais nitida do que e possive1 conseguir. Ja foram 
tomadas importantes iniciativas de desenvo1vimento, com 0 apoio da assisten
cia externa, mas a necessidade de institui~oes e qua1ifica~oes adequadas 
ainda esta 10nge de ser satisfeita, e a montagem de um mecanismo governamen
tal orientado para 0 esfor~o de desenvo1vimento sera ainda 10nga e penosa. 
Para os governantes da Guine-Bissau 0 desafio consiste em ter a certeza que 
as expectativas nao se distanciam demasiado da capacidade governativa de as 
tornar rea1idade. 

A Estrategia do Governo para 0 Perlbdb 1982-86 

4.02 Guine-Bissau come~ou recentemente as suas actividades de p1aneamento.
Aepoca da missao em 1980, fora preparado 0 primeiro plano de investimento se
toria1 (1980-81), e iniciava-se a prepara~ao do primeiro plano quadriena1 de 
desenvo1vimento (1982-85). 0 plano visava imp1ementar a estrategia de desen
vo1vimento rural esco1hida pe10 III Congresso do Partido em 1977, como base 
para 0 desenvo1vimento naciona1. As actividades de desenvo1vimento prosse
guidas pe10 Governo apes 1977 tinham-se desviado desta estrategia ideal, e a 
sua inc1usao (aprovada pe10 Governo em 1980) indicavam os esfor~os do Ministro 
do Plano para reorientar a po1itica de desenvo1vimento para 0 caminho tra~ado 
em 1977. Segundo esta estrategia, a agricu1tura e considerada como for~a mo
triz do crescimento economico e os investimentos produtivos na agricu1tura 
considerados como prioritarios para aumentar a produtividade e 0 rendimento 
rural. Um sector agricola productivo possibi1itara a satisfa~ao das necessi
dades urbanas em a1imentos e 0 incremento das exporta~oes; 0 aumento do ren
dimento nas zonas rurais possibi1itara 0 desenvolvimento de um mercado interno 
de simples instrumentos e produtos intermedios agrico1as, de bens de consumo 
basicos e de baixo pre~o, e, favorecera 0 desenvo1vimento de urna industria em 
pequena esca1a para satisfazer esta procura. A medio prazo, 0 incremento das 
exporta~oes e 0 aumento da produ~ao agricola proporcionarao os meios neces
sarios para financiar 0 desenvo1vimento de indus trias transformadoras baseadas 
principa1mente em produtos agricolas. A curto prazo, 0 desenvo1vimento devera 
ser apoiado na assistencia externa (financeira e tecnica), dentro do actual 
quadro de nao a1inhamento politico. 0 Governo conserva um pape1 central no 
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planeamento e coordena~ao do esfor~o de desenvolvimento, 0 qual deve ser, no 
entanto, baseado essencialmente na iniciativa privada (e cooperativa) dos 
pequenos agricultores e outros agentes economicos. Atraves desta estrategia 
ser~a possivel alcan~ar-se a medio prazo os seguintes objectivos: 

(a) 	 um ritmo de desenvolvimento econOmico sufi~iente para assegu
rar oadequado crescimento do rendimento e do consumo real 
per capita; 

(b) 	 uma distribui~ao equitativa dos beneficios do desenvolvimento 
entre as areas urbanas e rurais; 

(c) 	 a provisao das necessidades basicas em educa~ao e saude publica 
a popula~ao rural. 

4.03 Este plano inicial que tinha como objectivo iniciar 0 de
senvolvimento deste pais no sector rural foi frustrado por varios factores, 
entre eles, falta de coordena~ao entre ministerios, pouca aten~ao dada ao 
sector agricola, excessiva importancia do sector comercial do estado, e im
prudentes investimentos em projectos de duvidosa viabilidade econOmica. Nos 
fins de 1980, 0 pais enfrentava serios problemas conjunturais: crescentes 
deficits do Governo, financiados por credito do Banco Nacional; alta taxa de 
infac~ao; contrabando de produtos agricolas para os parses vizinhos; deficit 
na balan~a de pagamentos continuos; e a dependencia da ajuda externa para 
financiar importa~oes e 0 servi~o da divida publica. 

4.04 Dadas estas circumstancias, 0 novo Governo Provisorio, atrazou a 
implementa~ao do Primeiro Plano de Desenvolvimento por um ana (agora previsto 
para 1983-86), e preparou um programa de establiza~ao de curto prazo para 1982, 
destinado a resolver os problemas conjunturais urgentes. Entre as medidas 
incluidas neste programa inclui-se: maior disciplina or~amental, desvalori 
za~ao da taxa oficial de cambio, reorganiza~ao do sector comercial estatal, 
privatiza~ao de grande parte dos circuitos de distribui~ao, suporte a inicia
tiva e investimento privados, revisao dos pre~os ao produtor, e implementa~ao 
de judicioso controle sobre as importa~oes. Durante a nossa ultima visita 
(em principios de 1982), 0 programa de estabiliza~ao estava a ser discutido 
pelo Governo e nao se conhece em que medida 0 mesmo tera sido aprovado. 

4.05 0 primeiro Plano de DeS envoIviment0 EconOmico e Social, presentemente 
programado para 1983-86, esta a ser preparado por um grupo de tecnicos, sob a 
supervisao de tres ministros: Plano, Finan~as, e Banco Central, e devera ser 
aprovado pela Assembleia Nacional no fim de 1982. A estrategia de desenvolvi
mento e, uma vez mais, a estrategia de desenvolvimento rural do III Congresso 
do PAIGC, visando a satisfa~ao das necessidades basicas da popula~ao, a auto
suficiencia do pais em produtos alimentares, e a constru~ao dos alicerces dum 
crescimento econOmico e social equilibrado. Estes objectivos deverao ser 
atingidOS gradualmente e 0 investimento a ter lugar devera ser 
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cuidadosamente selecionado nas suas aplica~oes. Aten~ao especial devera 
ser dada a motiva~ao dos agentes econOmicos para 0 desenvolvimento, a reabi
lita~ao e consolida~ao do sector industrial moderno, ao suporte ao produtor 
agricola, e a substitui~o do papel do Estado como unico "executor de desen
volvimento" para 0 de coordenador das iniciativas privadas e cooperativas. 

4.06 Alguns programs sectoriais que se conhecem, embora sOmente nas suas 
linhas gerais, sao os seguintes: 

Agricultura. Na sua primeira fase, a produ~ao agricola devera 
crescer atraves. da ex:tensao da area cultivada (em particular da 
area orizicola) e do melhor aproveitamento dos recursos hidricos. 
Gradualmente, intensificar-se-a a introdu~ao de sementes melho
radas, fertilizantes, pesticidas e outros consumos intermedios, 
sob a ac~ao orientadora de extensionistas agricolas. As cultu
ras a ser beneficiadas por este programa sao, para alem do arroz 
e de outras culturas alimentares, a mancarra, 0 algodao, as no
zes de caju, e 0 coco de palma. Como consequencia da expansao 
agricola, espera-se fomentar 0 crescimento do sector da pecuaria 
e 0 consequente aumento da produ~ao de carne, lacticinios e ovos, 
para suplementar a dieta da popula~ao. 

Silvicultura. A explora~ao dos recursos florestais deve ser feita 
de modo a aumentar a produ~ao de fuel (leriha e carvao), materiais 
de con~tru~ao e de empacotamento, e produtos de exporta~o. 

- Pesca. 0 suporte ao sector da pesca deve ser feito tanto ao 
sector industrial orientado para a exporta~ao, como ao sector 
tradicional orientado para 0 mercado interno. 

Industrias Extractivas. Deverao ser desenvolvidas explorando os 
jazigos de bauxite, fosfatos e petroleo com a ajuda de investimento 
estrangeiro. 

Industria. As indus trias que receberao mais suporte de Governo 
serao as ligadas ao sector agricola, tais como, descaque de arroz, 
processamento de mancarra, oleo de palma, as quais usam maquina
ria simples e relativamente pouca energia. A cana do a~ucar sera 
transformada em a~ucar e alcool atravez de simples tecnologia (co
mo usada no Brasil); 0 oleo de palma servira para fazer sabao; 
fibras duras (como a juta) serao cultivadas para 0 fabrico de sa
cos, cordas, etc.; e 0 tabaco sera cultivado para a manufactura 
de cigarros ate agora importados em grande quantidade. A indus
tria artesanal sera encorajada, nomeadamente, no fabrico de panos, 
vestidos, e tex:teis. Outras industrias a ex:pandir inclui cerami
ca, fabrico e repara~ao de instrumentos agricolas, bicicletas, ar
tigos de metal, etc.. A industria presentemente ja instalada, a 
mai~r parte da qual tern grande prejuizos, devera ser sujeita a 
analises de rentabilidade economica e recuperada no que for possi
vel. 
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- Infrastruturas. 0 suporte a rede de comercia1iza~ao e arrnazena
mento e considerado essencia1 para a expansao do sector agricola. 
Pensa-se assim criar insta1a~oes de arrnazenamento nas a1deias, e 
reservas de produtos a1imentares tanto nos centros urbanos como 
rurais. A rede de estradas devera ser me1horada e os cursos de 
agua serao aproveitados para 0 transporte de bens. As autorida
des p1aneam formar uma empresa publica de transportes a qual se
ra responsave1 pe1a organiza~ao e manuten~ao do parque de trans
porte tanto em camioes como em barcos usados no transporte de 
carga pesada. 

Energia. 0 sistema de energia e1etrica, sofre de frequentes 
interrup~oes e devera ser me1horado e expandido ate as zonas 
rurais: Toda a capacidade insta1ada e terrnica, usando produtos 
de petro1eo e esfor~os deverao ser encetados com vista a uti1i
za~ao de fontes de energia nao convenciona1. 

- Educaxao. Prioridade devera ser dada a transmissao de conheci
mentos uteis as tarefas quotodians dos cidadaos, bern como a ins
tru~ao sobre elementos de higiene, a1fabetiza~ao, e forrnasao 
profissiona1. Os investimentos no sector educaciona1 serao ob
jectos de me1hor supervisao e coordena~ao. 

po1itica de Investimento. 0 sector agricola recebera uma maior 
parce1a do programa de investimentos do que ate aqui, em deteri
mento dos investimentos no sector industrial e em infrastrutura. 
Esta redistribuisao de investimentos devera contribuir para di
minuir a emigra~ao rural para a capital. 

4.07 Embora estes principios tal como foram apresentados acima estejam 
formulados aina a urn nive1 muito gera1, -- os p1anos sectoriais deverao estar 
prontos em Abril de 1972 -- e1es denotam uma considerave1 mudan~a de atitude 
do Governo desde a nossa visita a Guine-Bissau em 1980. Aparentemente, 0 
Governo tera adquirido experiencia po1itica e administrativa e podera uti1izar 
a experiencia passada a fim de evitar a repeti~ao de alguns problemas anterio
res. A emergencia de uma administra~ao nova e inexperiente, na epoca da In
dependencia, exp1ica, por exemp10, certos desvios na estrategia de desenvo1
vimento rural que, inerente a ideo10gia do Partido, seria adoptada em 1977 
como estrategia oficia1 de desenvo1vimento. Exemp10s sao alguns dos projetos 
industriais executados durante 0 periodo 1976-79, para os quais 0 pais nao 
estava preparado nem em termos de mercado nem em mao-de-obra especia1izada. 
Este foi 0 caso do grande camp1exo agro-industria1 de Cumere (financiado em 
termos convencionais e de rendibi1idade duvidosa), a industria de montagem 
de autamoveis (Citroen), a fabrica de oxigenio e aceti1eno e outros projectos 
industriais, hoje reconhecidos como experiencias pouco fe1izes. a serem evi
tados no futuro. 0 sector agricola absorbeu durante 1976-79 10% das despesas 
pub1icas de desenvo1vimento. Inicia1mente estes fundos dispersaram-se por urn 
grande numero de pequenos projectos carecendo de coordena~ao. Nos u1timos 
anos, contudo, procedeu-se a agrega~ao destes projectos no ambito de p1anos 
de desnvo1vimento regional, embora 0 total investido no sector seja ainda 
pequeno. A maior parce1a do programa de investimentos foi orientado para infra
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estrutura (transportes, energia e sistemas de abastecimento de agua) , educa
~ao e saude publica. Na sua maioria, estes projectos enfrentaram dificulda
des de execu~ao, devido principalmente a falta de mao-de-obra qualificada e 
a escassa capacidade administrativa. 0 Governo ~ no entanto de.opiniao qu~ 0 esfor~o 
para criar uma infra-estrutura econOmica minima ja produziu resultados e que, 
durante 0 periodo do plano quadrienal (1983-86), sera viavel realizar inves
timentos directamente orientados para 0 desenvolvimento agricola. 0 retorno 
dos guineenses que agora estudam no estrangeiro e as varias centenas de es
tudantes que astao acabando 0 ensino secundario, ajudarao a aliviar as limi
ta~oes actuais em capital humano. 

Avalia9ao das politicasdeDesenvolvimento 

4.08 A missao do Banco considera que os objectivos do Governo (tal como 
estao formulados acima) sao na grande maiorira os mais adequados, ja que 0 

aumento da produtividade e do rendimento rural, a extensao de servi~os de 
saude e educa~ao e a oferta de hens de consumo a aldeias sao os passos apro
priados para a eleva~ao dos padroes de vida. Ha, porem, razoes de preocupa
~ao quanta ao exito do Governo na execu~ao desta estrategia, dadas as limi
ta~oes humanas e financeiras que 0 pais enfrenta. Ate agora, a prioridade de 
desenvolvimento foi dada a implanta~ao de uma infra-estrutura economica e so
cial a qual financiada pela assistencia externa devera melhorar 0 potencial 
a medio prazo do pais. A resolu~ao dos problemas de falta de alimentos em 
anos de seca foi deixada aos programas de ajuda alimentar de doadores exter
nos, e os programas visando 0 incremento da produ~o agricola tem-se limitado 
a certos projectos (ainda em fase experimental) visando 0 aumento dos rendimentos 
medios. Muito pouco foi feito para estimular 0 cultivo das areas abandonadas 
durante a guerra, proporcionar incentivos de' pre~o a produtores agricolas e 
melhorar a rede de comercializa~ao que serve as areas rurais. Os resultados 
dos primeiros projectos agricolas sao promissores: os rendimentos medios de 
arroz e amendoim mais do que duplicaram e a adesao da popula~ao agricola tem 
sido bastante boa. No entanto, raramente tern estes projectos sido objecto 
de avalia~ao economica pela qual se comparem os seus beneficios com os 
custos suportados (e.g. constru~ao de bombas de agua, esquem~ de irriga~ao 
ou utiliza~ao de sementes melhoradas. Isto nao significa que tais projectos 
nao sejam econOmicos e e natural que 0 sejam. No entanto, sera necessario 
ter-se disso conhecimento antes que 0 Governo os expanda a maiores areas, ja 
que uma vez que estes melhoramentos deixem de ser fornecidos gratuitamente e 

passem a ser pagos pelo produtor, este so os aceitara se tal reverter a seu 

favor. Para alem disto, 0 clima macro-economico ria Guine-Bissau pode, a
. ..... -.. .. - .,. .. 
curto prazo, ~mpor ser~as restr~~oes ao desenvalvimento do pa~s. Em parti 
cular, as politicas fiscais e monetarias liberais do Governo poderao erodir 
a confian~a depositada na administra~ao econOmica governamental a qual e ne
cessaria para assegurar 0 forte influxo de ajuda extern~ a qual em 1979 havia 
atingido 0 nivel extremamente alto de US$ 90 per capita. Felizmente, 0 novo 
Governo parece consciente das limita~oes que a actual situa~ao macro-economica 
pode representar para 0 futuro desenvolvimento do pais. 

4.09 Apesar da compreensivel orienta~ao politica em favor da autosuficien
cia, e provavel que, no caso da Guine-Bissau, existisse uma politica alternativa, 
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de dependencia da ajuda externa, por muitos anos. 0 papel financeiro ante
riormente desempenhado por Portugal seria assumido (e ampliado) pela comuni
dade internacional. A existencia de grandes volumes de ajuda externa desde 
a Independencia pode ser vista nesta perspectiva, particularmente porque a 
ajuda tem financiado tanto 0 consumo como 0 investimento. Reconhece, porem 
o Governo, que a ajuda externa nao pode ser considerada como uma caracteris
tica permanente da economia, dependendo, como depende, de circunstancias po
liticas e da concorrencia de outros paises em desenvolvimento. Cere a de 15% 
da assistencia externa a Guine-Bissau consiste em ajuda alimentardirectamente 
relacionada com a seca, apoio que em principio terminara quando melhorarem as 
condi~oes climaticas. Assim, 0 Governo devera procurar reorientar a ajuda 
externa actualmente disponivel para um programa de investimento publico que 
vincule a infra-estrutura de desenvolvimento as possibilidades de produ~ao, 
particu1armente nos sectores em que 0 pais conta com as me1hores vantagens 
comparativas, e em empreendimentos com periodos de menor gesta~ao. Estas 
ac~oes sao necessarias para preparar a Guine-Bissau para uma mai~r indepen
dencia econOmica no futuro. 

4.10 A medio prazo, porem, continuara a necessidade de ajuda externa 
para a execu~ao dos investimentos actuais ou p1aneados, assim como para 0 

financiamento dos custos correntes. As necessarias ac~oes para me1horar os 
servi~os sociais, especialmente no campo da educa~ao e saude, criarao neces
sidades em financiamento de custos correntes muito antes que os investimentos 
produtivos possam gerar os fundos necessarios. Isto sa1ienta a continua im
portancia que a ajuda externa tera de desempenbar nos praximos anos nao so 
no financiamento de despesas de capital como tambem no financiamento das des
pesas correntes associadas com as primeiras. 

Perspectivas 

4.11 A incerteza quanto a condi~oes c1imaticas, 0 nive1 futuro de ajuda 
externa e 0 impacto de projectos correntes na Guine-Bissau, combinados com a 
natureza grosseira dos dados macro-econOmicos, tornam particu1armente 
difici1 a ava1ia~ao das perspectivas de desenvo1vimento a 10ngo prazo do pais. 
Embora 0 potencial de reestabe1icimento e expansao seja substancia1, nomeada
mente no sector primario, as Iimita~oes institucionai~, a faita de capacidade 
absortiva, e os desequi1ibrios internos e externos, sao factores que prova
velmente farao com que 0 crescimento econOmico da Guine-Bissau num futuro 
proximo seja menor do que 0 que seria possive1 se seu potencial pudesse ser 
integralmente exp10rado. Para fins de ilustra~ao, ana1iza-se em seguida 0 

potencial do sector primario, apos 0 que se apresenta um cenario da situa~ao 
macro-econOmic a em 1990. 

4.12 0 potencial do sector primario pode ser descrito sumariamente nos 
seguintes paragrafos: 

(a) 	 A produ9aoagricola tem potencial para aumentar acentuadamente 
com os projectos actuais e propostos, 0 aumento das chuvas e 
expansao da area cu1tivada, em resposta ao crescimento da for~a 
de trabalho. Por volta de 1990, a produ~ao agricola poderia 
satisfazer os requisitos nacionais de consumo de alimentos tais 
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como cereais,l/ frutas, vegetais, tubercu10s e sementes olea
ginosas. A obten~ao desse crescimento requeriria a extensao 
de actuais projectos de aumento da produtividade a 30% da 
area cu1tivada com arroz e a 12% da cu1tivada com p1anta~oes 
de sequeira (au seja 53,100 ha em arroz e 13,600 ha em cu1tu
ras de sequeira). Tambem requeriria me1horamentos substan
ciais, embora viaveis, na rede de comercia1iza~ao, armazena
menta e transporte, reforma dos pre~os ao produtor, e abas
tecimento de bens de consumo aos mercados 10cais de modo a 
competir com os mercados para1e10s. Para a1em disto, se os 
actuais projectos de desenvo1vimento do cu1tivo de mancarra 
pudessem ser extendidos a 60% da area real p1antada (60.000 ha) 
au se 0 nive1 de 1953 (105.000 ha) pudesse ser restaurado, a 
produ~ao de mancarra poderia chegar muito possivelmente a 
100.000 tone1adas, das quais 80.000 poderiam ser exportadas. 

(b) 	 As capturas de peixe poderiam chegar a 13.200 t, ou seja, quase 
o dobro do nive1 de 1979, com um aumento da frota industrial 
de 11 para 20 barcos (tal como actua1mente planejado para 0 
periodo 1980-85) e a expansao substancial, mas viavel, do nu
mero de canoas a motor. Supondo um consumo anual de peixe 
per capita duas vezes maior do que 0 actual, isto daria margem 
a um volume de exporta~ao de peixe de cerca de 8.000 t (quatro 
vezes maior do que as exporta5oes de 1978) que, a pre~os de 
1979, representariam $16 milhoes. Este total seria bem inferior 
ao potencial de captura anua1, estimado em 300.00 t, estando 
assim 0 pais em razoaveis condi~oes de prosseguir com a sua 
politica de concessao de lincen~as de pesca no ambito de acor
dos bilaterais. 0 investimento em instala~oes de armazenagem, 
equipamento de pesca artesanal e, mais tarde, desenvolvimento 
de actividades de processamento de peixe seriam medidas apro
priadas para a expansao do valor agregado no sector. Investi 
dores estrangeiros podiam ter um papel importante desde que as 
condi~oes adequadas fossem preparadas. 

(c) 	 Com um plano adequado para a preven~ao do desf1orestamento, a 
produ~ao de madeira poderia atingir 0 seu maximo rendimento 
anual - cerca de 120.000 t. Desse total, 16.000 t poderiam 
ser exportadas na forma de toros e tabuas (volume cinco vezes 
superior ao das exporta~oes actuais) produzindo, a pre~os de 
1979, um total de 3 milhoes de dolares por ano. Dada a limi
ta~ao actual de capacidade administrativa no pais, a Governo 

1/ 	 0 consumo de cereais foi estimado com base no consumo anualper capita de 
arroz! 105 kg (175 kg cam casca); 65 kg de cereais com plantio irrigado 
pelas chuvas; e 32 kg de mandioca. Segundo as projec~oes. a popul~~ao 
chegara a um milhao de habitantes em 1990, com um indice media de cresci
mento de 2,3% ao ano. 
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poderia considerar "joint ventures" para a explorac;ao dos re
cursos florestais. acompanhado de um forte apoio administrativo 
a nivel central. principalmente para propositos de controle. 

4.13 Os desenvolvimentos apontados acima. se fossem possiveis, correspon
deriam a uma taxa de crescimento anual durante 1980-90. de 13% na agricultura. 
5.3% no sector da pesca, e 17.8% na silvicultura. Comparado com 0 declinio 
real do sector rural durante 1975-80, estas taxas de cresimento parecem obvia
mente irrealistas. A estrategia escolhida pelo Governo para 0 I Plano de De
senvolvimento baseia-se em expandir a produ~ao agricola, primeiro atraves do 
aumento da area cultivada, e so depois, pela intensifica~ao do uso de ferti
lizantes e pesticidas, novas cu1turas, sementes melhoradas e servi~os de ex
tensao. 0 sucesso deste programa e, no entanto, fun~ao da reestrutura~ao dos 
incentivos ao produtor, e embora uma politica neste sentido esteja em prepara
~ao, levara algum tempo ate que seja implementada e de frutos. Para alem dis
so, algumas das medidas mais urgentes (nomeadamente a privatiza'~ao do comercio 
dos produtos rurais, desregu1arizaGao dos pre~os agrico1as. desva10riza~ao da 
taxa de cambio, e melhoria na selecc~ao de projectos),serao provave1mente 
adiadas, pois sera dificil obter aceita~ao po1itica para as consequencias que 
tais medidas terao em areas sensitivas como sejam os pre~os a1imentares nos 
mercados urbanos, na ausencia de mecanismos compensadores. Por fim, as esti
mativas oficiais para 1980-81 indicam uma tendencia de continuo declinio na 
produ~ao agricola, e embora estas estimativas possam subestimar 0 peso da 
produ~ao agricola comercia1izada nos mercados para1e10s, nao resta outra a1
ternativa senao usar hipoteses conservadoras ao projectar 0 futuro proximo. 

4.14 Com base nestes argumentos, um crescimento real do PIB de 3.0-3.5% 
ao ano durante 1980-90, parece ser realista Cembora para os fins da decada 
se possa prever um ligeiro aceleramento). Para que isto seja possive1, sera 
necessario concentrar os esfor~os de investimento no sector rural, de modo 
a que a produ~ao agricola possa em 1985 atingir os niveis de dez anos atras, 
e que 0 pais possa crescer em autosuficiencia alimentar. 0 desenvo1vimento 
das pescas e da si1vicu1tura nao podera prosseguir a taxas muito e1evada, 
pelo menos ate metade da decada, ate que 0 Governo defina me1hor a posi~ao 
do capital estrangeiro nestes sectores e a capacidade de gestao destes secto
res melhore substancialmente. Dado 0 baixo nfvel da poupan~a interna, a ajuda 
financeira externa continuaria a desempenhar um papel importante no investi
mento necessario, especialmente na_primeira parte do periodo. 

4.15 Os resultados destas hipoteses sao apresentadas em seguida. 0 PIB 
per capita passaria de 170 dolares em 1979 para 193 do1ares (a pre~os cons
tantes) em 1990. A produ~ao primaria e projectada a recuperar da estagna~ao 
(au declinio) dos ultimos cinco anos e a crescer a taxa anual de 2,5% durante 
1980-85, e 3% durante 1985-90. 0 crescimento dos servi~os dec1inaria de 9% 
para 4-4,5% em consequencia da consideravel redu~ao do crescimento no sector 
publico (de 10% ao ana durante 1975-79 para 4% durante 1980-90), a niveis 
capazes de serem rea1isticamente financiados pe1as receitas do sector publico 
'e ajuda externa. A taxa de crescimento projectada para 0 sector das pescas 
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e a1go inferiores a observada no passado, ja que esta ref1etia princi
pa1mente os baixos va10res do ana base. A produ~ao secundaria devera crescer 
mais ou menos a um ritmo identico ao do PIB. 

Quadro 16: PROJECyAODO PIB, 1979-90 
(a pre~os de 1979) 

Mi1hoes de US$ Taxa de Crescimento Anua1 (%) 
(% p.a.) 

1980 1985 1990 1975-79 1980-85 1985-90 

Produ~~o Primaria 74.2 84.0 97.4 0.0 2.5 3.0 
Produ~ao Secundaria 13.3 15.5 18.4 2.7 3.0 3.5 
Servi~os 50.9 61.9 77.1 8.7 4.0 4.5 

Produto Interno Bruto 138.5 161.4 192.2 3.0 3.1 3.6 

Popu1a~ao (000) 785.4 879.0 985.9 2.0 2.3 2.3 
PIB Per Capita (US$) 176.0 183.4 195.7 0,7 1.2 1.2 

Fontes: Quadro 4; estimativas da miss~o. 

4.16 Embora 0 ritmo de crescimento projectado para 0 PIB seja identico 
ao observado durante 1975-79, a necessidade de me1hores decisoes de investi
mento e de po1iticas mais bem definidas fazem com que este crescimento seja 
mais difici1 do que no passado. A1em disso, 0 valor de base em 1975 era bai
xo, e 0 crescimento durante 0 periodo foi atribuido essencialmente a adminis
tra~ao publica e aos servi~os, com estagna~ao no sector primario. 0 aumento 
anua1 de 2.5%-3.0% projectado para a produ~ao agricola ta1vez seja optimista. 
Em primeiro lugar, e possive1 que as chuvas nao sejam normais, e que a varia
~ao de precipita~ao de um ana para outro continue a frustrar as previsoes de 
produ~ao agricola. Em segundo lugar, so recentemente foram iniciados muitos 
dos projectos de desenvo1vimento na Guine-Bissau, e a experiencia existente e 
ainda reduzida para indicar 0 grau de rapidez com que eles poderao ser execu
tados e estendidos. Por fim, e tambem natural que os projectos de desenvol
vimento integrado, em particular, enfrentem demoras na implementa~ao, dada a 
1imitada disponibi1idade de pessoa1 de administra~ao dos projectos. 0 empe
nhamento politico em atingir um rapido crescimento no sector agricola e, no • 
entanto, a condi~ao essencial para que 0 pais recupere da dependencia quase 
total da ajuda externa, ainda que total independencia seja uma rea1idade di
fici1 de a1can~ar na decada actual. Por um 1ado, as exporta~oes nao poderao 
aumentar a um ritmo muito maior do que 0 sector primario, a nao ser a custa 
de uma diminui~ao do consumo privado de bens agricolas. Por outro 1ado, as 
importa~oes de bens de consumo e intermedios tenderao a aumentar, pe10s menos 
nos proximos anos. A ajuda externa continuara assim a ser necessaria para 
financiar os deficits na ba1an~a de transac~oes correntes, bem como para pro
porcionar a pupan~a adicional necessaria ao esfor~o de investimento. 
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4.17 0 valor indicado para 0 PIB per capita em 1990 assenta na hipotese 
de um crescimento popu1aciona1 de 2,3% ao ano, presumindo-se que os me1hora
mentos no servi~o de saude reduzirao a taxa de morta1idade para 17 por 1.000, 
permanecendo a taxa de nata1idade ao mesmo nive1 de 40 por 1.000. No entanto, 
aumentando 0 nUmero de mu1heres em idade ferti1 e mantendo-se constante a ta
xa de ferti1idade, e natural que a taxa de nata1idade suba acima daque1e valor, 
e1evando consigo 0 crescimento popu1aciona1. A fa1ta de dados impediu que a 
miss~o tratasse este problema com mais deta1he. Seria, no entanto, oportuno 
que, as autoridades Guineenses se debru~assem sobre este problema; um cres
cimento popu1aciona1 muito e1evado ira retardar os efeitos do actual esfor~o 
de desenvo1vimento, aumentar as necessidades financeiras dos sectores sociais 
(especiaDnente educa~aoJ e criar eventuais problemas de emprego. A inc1usao 
de servi~os de p1aneamento familiar no actual sistema de saude publica, pode 
ser assim uma possibi1idade a ser considerada pe10 Governo. 

4.18 Um cenario macro-econamico para 1985-89 foi desenhado corn base numa 
metodo10gia muito simples (Anexo C), adaptada aos fracos elementos estatisti
cos de que a missao dispoe. Os va10res obtidos, nao podem ser tornados como 
metas a atingir nem como resultados da extrapo1a~ao de tendencias passadas. 
Sao apenas instrumentos de analise para 0 estudo das perspectivas de desen
vo1vimento do pais dadas as restri~oes existentes, e para demonstrar a impor
tancia de especificas recomenda~oes. Portanto, deverao ser usados com pru
dencia. No Quadro 17, apresentam-se os cornponentes da despesa naciona1 obti
dos pe1a ap1ica~ao da mesma metodo10gia. 

Quadro 17: COMPONENTES DA DESPESA NACIONAL, 1979-80 
(a pre~os de 1979) 

Milhoes de US$ Crescimento Anua1 (%) 

1979 1985 1990 1979-85 1985-90 

Consumo 74.2 94.4 112.5 4,1 3,6 
Investimento 43.3 32.7 39.1 3,6 
Governo 66.0 80.5 91.4 3,4 2,6 
Exporta($~es 17.6 26.2 36.6 6,9 5,3 
Importa($oes 68.9 70.3 84.2 0,3 3,7 

Bens de Consumo 16.7 22.0 26.9 4,7 4,1 
Bens intermediarios 16.4 19.0 22.7 2,5 3,6
Bens de capital 40.1 35.8 42.3 3,4 

Produto Interno Bruto 137.2 163.5 195.4 3,0 3,6 

- Efeito de Termos de Troca -2,5 -1,7 -2,8 
Rendimento Naciona1 Bruto 134,7 161,8 193,1 
Poupan($a Naciona1 Bruta -5,5 -13,1 -10,8 

Fonte: Estimativas da missao • 
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4.19 Presumiu-se um crescimento do consumo privado superior ao do PIB, 
a que parece razoavel em fun~ao dos planas governamentais de prover 0 aumento 
do consumo rural, politica que ofereceria, inter alia, os incentivos para es
timu1ar 0 crescimento. Uma taxa de crescimento mais elevada do consumo priva
do so seria possivel a custa de uma queda das despesas do Governo ou de uma 
desace1era~ao das exporta~oes, ambas necessarias para 0 esfor~o de desenv01vi
mento do pais. Investimento foi projectado a representar em 1985, 20% do PIB. 
As importa~oes foram consideradas em fun~ao do crescimento dos sectores pro
ductivos, forma~ao de capital e consumo global. 

4.20 0 cenario das finan~as publicas (Quadro 18) foi baseado na hipotese 
de crescimento real das despesas correntes de 3% ao ana (excluindo servi~o da 
divida) e de que 0 investimento publico continua, como no passado, a represen
tar 70% do investimento total. Isto implicaria um extraordinario aumento na 
receita publica (13,1% ao ano) para que 0 or~amento corrente possa ser equili
brado em 1990; ou 'seja uma elasticidade das receitas fiscais em rela~ao ao 
PIB de aproximadamente 3,6, contra 0 valor de 1,0 verificado durante 1975-79. 
Presumiu-se que a obten~ao do primeiro valor e irrealista e, utilizou-se antes 
uma elasticidade de 1,4, do que resulta uma continua necessidade de ajuda ex
terna para financiar projectos de desenvolvimento, parte das despesas corren
tes e os encargos da divida. 0 restante teria de ser financiado por credito 
bancario, a nao ser que a Governo podesse atrair poupan~as privadas para a fi
nanciamento do deficit publico au incentivar a investimento privado. 0 deficit 
estimado para 1985, excluindo os encargos com a divida publica, e da ordem dos 
15% do PIB, 0 que exercera, naturalmente uma consideravel pressao sobre 0 nivel 
de pre~os internos e sobre a taxa de cambio no mercado paralelo. 

4.21 Projec~oes para a balan~a de pagamentos indicam um crescimento nas 
exporta~oes mas uma desfavoravel evolu~ao nos termos de troca, de modo que a 
capacidade de importa~ao cresce a um ritmo inferior ao do volume das exporta
~oes. Isto e devido ao facto da maioria das exporta~oes da Guine-Bissau serem 
produtos do sector primario, cujos pre~os deverao crescer a um ritmo inferior 
ao dos pre~os das principais importa~oes: alimentos, petroleo , e produtos 
intermediarios. Contudo, no fim da decada, 0 deficit de recursos seria equi
valente (a pre~os constantes) a 24% do PIB, contra 34% em 1979. Rendimento 
de factores e transferencias privadas (liquidos) foram considerados constantes 
ao nivel de 1979, com excep~ao do servi~o da divida publica, a qual foi calcu
lada com base na divida existente em fins de 1979 e na nova divida que sera 
necessario assumir para financiar os deficits de balan~a de pagamentos pro
jectados, tomando por hipotese queos termos medios da nova divida se manterao como no 
fim de 1979:isto e, a uma taxa de juro media de 2.6%, 26 anos de periodo para 
amortiza~ao (com 6 anos de gra~), implicando um elemento de doa~ao de 51%. 
o Quadro 19 contem os elementos da balan~a de pagamentos correspondentes a es
tas hipoteses. 

4.22 Os valores constantes do Quadro 19 levantam algumas questoes impor
tantes. Mesmo com uma consideravel redu~ao na importa~ao de bens de capital e 
uma recupera~ao das exporta~oes, 0 montante de capitais externos necessarios 
para equilibrar a balan~a de pagamentos, elevar-se-ia em 1990 a 156 milhoes de 
dolares (160 dolares per capita) ou seja, 0 dobro da obtida em 1979. Conside
rando que a media para as paises africanos era em 1979 de 20 dolares per capita 
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guadro 18: -PROJECQOESDASFINAN9ASPfiBLICAS, 1979-80 
(a pre~os de 1979) 

Taxa Media de 
Mi1hoes de US$ Crescimento Anua1 (%) 

1979 1985 1990 1980-85 1985-90 

Receitas 24,8 32,0 40,9 4,3 5,0 

Despesas 
Or~amento Funcionamento 45,0 53,7 62,3 3,0 3,0 
Or~amento Desenvo1vimento 58,6 58,1 64,9 2,2 

(currentes) (26,7) (28,6) (35,4) (1,2) (4,4) 
(capital) (31,9) (23,8) (29,5) (4,4) 

Servi~o da Divida (3,4) 7,1 6,0 13,1 

Deficit currente sem 
encargos da dlvida -20,2 -21,7 -21,4 4,4 

Deficit currente com 
encargos da drvida -20,2 -28,8 -27,4 6,1 

Defici t Global -78,8 -86,9 -95,3 1,6 1,9 

Financiamento 78,8 86,9 95,3 

Externo 74,7 

Domestico 4,1 


Fontes: Estimativas da missao; Anexo C. 

(contra 90 do1ares na Guine-Bissau), os va10res obtidos no Quadro 18, poderao 
ser dificeis de obter. ~ verdade que parte da exp1ica~ao para a posi~ao van
tajosa da Guine-Bissau provem da aten~ao que uma guerra de 11 anos Ihe mereceu 
na comunidade internaciona1. No entanto, a medida que a guerra para a Inde
pendencia se va tornando urn acontecimento do passado, a manuten~ao desta po
si~ao pode _tornar-se mais difici1, requerendo da parte das autoridades Gui
neenses uma adequada uti1iza~ao dessa ajuda em termos de capacidade produtiva 
e gradual aurnento em auto-suficiencia. Mesmo que tais dificu1dades nao surjam,• o servi~o da divida publica (ainda que nas condi~oes muito favoraveis ja men
cionadas) ira desgastando os ganhos em divisas possibi1itados pe10 crescimento 
das exporta~oes, podendo atingir em 1980, mais de metade dos rendimentos de 
exporta~ao. Um situa~ao muito difici1 e presentemente esperada para os proxi
mos anos (0 servi~o da divida a1can~ara mais de 100% dos bens exportados em 
1983), em virtude de emprestimos feitos no fim dos 70, para financiar projectos 
nem sempre de assegurada rendibi1idade. 0 Governo precisara agora de tomar 
medidas activas a fim de evitar a sua continua~ao ou repeti~ao. 
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Quadro 19: VARlAVElS DA BALANyA DE PAGAMENTOS, 1979-90 
(a pre~os currentes) 

Crescimento 
Mi1hoes de Do1ares Anua1 (%) 

1979 1985 1990 1979-85 1985-90 

Exporta~oes, bens e s.n.f. 
Importa~oes, bens e s.n.f. 
Ba1an~a de Recursos 
Rendimento de factores e trans

ferencias privadas (liq.) 
Juro de Emprestimos a M&LP 

Divida ate Dezembro, 1979 
Divida apos Dezembro 1979 la 

17,6 
68,9 

-51,3 

-13,5 
2,1 

(2,1) 
(-) . 

32,7 
103,8 
-71,1 

-13 ,0 
1,8 

(1,8) 
(-) 

57,4 
170,7 

-113,3 

-21,5 
11,4 
(0,7) 

(10.7) 

10,9 
7,1 
5,6 

(-) 
(-) 

11,9 
10,5 
9,8 

10,6 
44,7 
(-) 
(-) 

Ba1anxa Corrente -64,8 -84,1 -134,8 4,4 

Servi~o da Divida CAmortiza~ao) 
Divida ate Dezembro, 1979 
Divida apos Dezembro, 1979 la 

1,3 
(1,3) 
(-) 

9,4 
(9,4) 
(-) 

21,1 
(5,1) 

(16,0) 

39,0 
(39,0) 

(-) 

17,6 
(-) 
(-) 

Necessidade de Capitais 155,9 

Por Memoria: 

Servi~o da Divida/Exporta~oes(%) 
F1uxo de Capital (obtido) 

Necessario 

18,8 

(72,0) 

34,3 

93,8 

46,5 

155,9 

10,1 

4,5 

6,3 

10,7 

la 	 Na hipotese de nova drvida apos 1979 ter os mesmos termos que a anterior. 
Em media 2.6% taxa de juro, 26 anos de amortiza~ao e 6 anos de gra~a. 

4.23 0 cenario macro-econOmico apresentado acima i1ustra por um 1ado a 
importancia da ajuda externa no desenvo1vimento da Guine-Bissau, e por outro, 
os perigos de 0 pais setornar demasiado dependente da mesma. Uma determina
~ao firme de desenvo1ver 0 sector agrIcola, de orientar 0 investimento para 
os sectores produtivos, de exp10rar 0 potencial de receitas dos sectores 
pesqueiro e f10resta1 e de imp1ementar processos de criteriosa se1ecc~ao de 
projectos em curso e p1aneados, sao assim, de primeira prioridade para este 
p~is. Para a1em destes aspectos, e necessario mencionar que esfor~os deverao 
rao ser tambem desenvo1vidos em ordem a reduzir os deficits das finan~as pu
b1icas. lsto imp1ica nao so uma analise cuidadosa do sector de empresas pu
blicas e mixtas, tentado me1horar a situa~ao economica actual, mas tambem a 
redu~ao dos deficits correntes do Governo. Na impossibi1idade de aumentar 0 

rendimento co1ectave1 a niveis superiores dos projectados, devera considerar
se 0 pape1 do investimento privado de pequena esca1a, 0 qual ajudaria 0 sector 
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publico no investimento necessario. A expansao dos sectores sociais, importan
te como e, devera ser cuidadosamente guiada de acordo com a capacidade do 
sector publico (ate agora com inteira responsabi1idade sobre os servi~os de 
educa~ao e saude) para financiar as despesas correntes associadas com os inves
timentos agora em curso. Alguns destes pontos sao analisados em mais detalhe 
nas sec~oes seguintes. 

Recomendaxoes 

4.24 Ainda que pare~am diflceis de abordar, os problemas da Guine-Bissau 
nao sao insuperaveis. 0 potencial de desenvolvimento nacional esta subutili
zado e as dimensoes do pais sao suficientemente pequenas para possibilitar uma 
abordagem adequada dos problemas, com recursos adequados e boa administra~ao. 
Como ja foi salientado, a missao apoia a estrategia governamenta1 de aumentar 
os investimentos no sector rural visando a-auto-suficiencia em produtos ali
mentares, e 0 aurnento das receitas de exporta~ao. 0 que se torna agora urgen
temente necessario, e urn conjunto de ac~oes de curto prazo visando atingir tais 
objectivos. A determina~ao de desenvolver 0 sector rural deveria come~ar por 
uma reorienta~ao do investimento em favor do sector agrlcola. A parcela de 
despesas de investimento afecta este sector tem-se mantido por volta de 10%, e 
embora urna pequena subida apare~a nas despesas planeadas para 1981 (11.7%1, 
os grandes beneficiados continuam a ser os sectores de infrastrutura (40%) e 
sociais (25%).Da lista de projectos em cursos e planeados (Anexo D) emerge 
urna distribui~ao semelhante, transportes, telecomunica~oes e energia absor
bendo 60% de or~amento programado. Dada a pobreza do pals, 0 crescimento 
preocupante do servi~o da divida e a continualao da dependencia em importa~oes 
a1imentares, torna-se urgente que os fundos publicos se canalizem para 0 sector 
primario e para a explora~ao do potencial gerador de divisas externas - mancarra 
(43% das exporta~oes), peixe (28%), madeira (5%), produtos da palma (20%). A 
expansao do sector agricola apresenta boas possibilidades, por exemplo com a 
expansao da rota~ao mancarra - algodao - cereais, como ja esta a ser imp1emen
tado na1guns projectos. Para reduzir a dependencia de a1imentos importados, 
variedades de curta esta~ao podiam ser introduzidas, acompanhadas do uso de 
fertilizantes e pesticidas; no caso do arroz, algumas das variedades de arroz 
de agua sa1gada podiam ser introduzidas ou expandidas com grande beneficio. 
Um sistema tributario mais efectivo sobre as licen9as de pesca e, no futuro, 
possiveis concessoes para a exp10ra~ao dos produtos f10restais, podia originar, 
muito a curto prazo, urn aurnento apreciave1 de divisas externas. 

4.25 A importancia, para este palS, de uma adequada po1ltica agricola, 
justifica algumas considera~oes adicionais sobre os componentes que esta deve 
conter. Sao estes os seguintes: (a) enfase nos pequenos agricu1tores; (b) 
reabilita~ao da infrastrutura e constru~ao de estradas rurais; (c) investi
ga~ao em agricultura e pecuaria; (d) expansao de actividades para 0 controle 
de pestes a fim de reduzir percas de colheita; e (e) reforma nas estruturas 
de incentivos ao produtor, visando me1hores pre~os, sistemas de comercializa
~ao mais abertos e competitivos, e maior disponibilidade de bens de consumo. 
Alguns destes pontos sao tomados em conta na prepara~ao do plano quadrienal de 
1983-86; outros estaoa ser implementados, ainda que em pequena escala, no 
contexte dos projectos em curso. Sa1ienta-se, por exemplo, a enfase dada aos 
pequenos agricultores em muitos dos projectos em curso (versus empresas 
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agricolas do estado cuja experiencia passada foi pouco boa),!1 a investiga

~ao de sementes melhoradas, a utiliza~ao de fertilizantes e pesticidas em 

projectos piloto, etc. Os resultados obtidos em termos de rendimentos me

dios tem sido encorajadores, assim como 0 tem sido a sua aceita~ao pelos 

agricultores. A divisao do pais em quatro zonas ecologicas!! visando a 

integra~ao dos nurnerosos projectos planeados e currentes nurn esquema regio

nal, e um esquema inteligente para possibilitar urna melhor coordena~ao das 

actividades em curso. Este grupo de condi~oes faz crer que com urn adequado 

esfor~o de coordena~ao, a extensao dos projectos podera ser viavel, ofere

cendo boas perspectivas para 0 crescimento agricola. No entanto, para que 

tal aconte~a e necessario que 0 sistema de incentivos ao produtor seja ade

quado. 


4.26 A ultima missao do Banco, em principios de 1982, encontrou urn Go
verno com serias inten~oes de reformar 0 presentesistema de incentivos ao 
agricultor. Essenciais para motivar a sua energia e vontade de produzir e 
vender, estes incentivos terao de incluir: 0 nivel, estrutura e estabilida
de de pre~os; a eficacia e estabilidade dos contractos comerciais; a dis
ponibilidade e pre~os de inputs agricolas e bens de consumo, bem como 0 grau 
de participa~ao nas politicas que the dizem respeito. Com efeito, tudo leva 
a crer, que a falta de incentivos apropriados tera tido tanta importancia 
na dificil situa~ao agricola da Guine-Bissau, quanto os factores climaticos 
e falta de chuvas. Uma breve enurnera~ao do sistema de pre~os, comercializa
~ao e politica de comercio externo e taxa de cambio, aponta para a distor~ao 
destas politicas, as quais podem ser hoje, dos mais importantes obstaculos ao 
crescimento agricola deste pais, assim como sao decerto dos mais dificeis de 
remover. 

4.27 0 preso ao produtor deprodutos de exporta~ao Cessencialmente a man
carra) e fixado pelo Governo anualmente de acordo com os pre~os internacionais, 
as margens de comercializa~ao para as agencias estatais com monopolio no seu 
comercio, e os custos de processamento quando os ha. lsto e, 0 pre~o ao agri 
cultor resulta por residuo,!! tendo pouco em conta os seus custos de produ~ao. 
Para alem das margens comerciais e de processamento (descasque, no caso da 
mancarra), os actuais impostos sobre as exporta~oes - incluindo a contribui~ao 
perdial rUstica - e a actual sobrevaloriza~ao do peso guineense, sobrecarregam 
o produtor e retiram grande parte do valor que ele recebe por unidade produ
zida. Estima-se que para 0 periodo 1975-79, 0 pre~o pa~ ao produtor de man
carra foi apenas 60% do valor econOmico do mesmo (e.g. pre~o de exporta~ao 
menos custo de transporte e processamento). Esta situa~ao nao motiva os pro
dutores a produzir e favorece a comercial[za~ao do produto por mercados para
lelos. 

4.28 Quanto aos preQos dos bens alimentares, 0 produtor nao e muito mais 

favorecido. 0 Governo fixa estes pre~os e, embora ciente da necessidade de 

aumentar os pre~os ao produtor a fim de estimular a produ~ao, tem continuado 


11 Ver Vol.II, Agricultura. 
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a optar pelo apoio ao consumidor urbano, mantendo os pre~os Csobretudo do 
arroz} a niveis baixos. 0 resultado tem sido pre~os ao produtor abaixo do 
pre90 de mercado, com queda provavel no rendimento real dos produtores de 
arroz. A ajuda alimentar tem possibilitado esta politica de baixos pre90s, 
a qual, no entanto, nao so nao tem estimulado 0 produtor agricola, como 
acaba por ser prejudicial ao proprio consumidor urbano. Por um lado, a po
litica de pre90s fixos tern sido parcialmente ladeada, ja que em mercados pa
ralelos estes sobem ao dobro e triplo dos oficiais. Por outro, e apesar da 
ajuda alimentar disponivel, os produtos alimentares tendem a escassear, e os 
pre~os nao regulados pelo Governo tern subido, possivelmente, mais do que na 
ausencia de pre90s regulamentados. 0 facto de os produtos obtidos pela ajuda 
alimentar serem vendidos a baixo pre90 e tambem desfavoravel ao sector agri
cola, nao so por concorrerern com os produtos locais (e.g. arroz, leite, man
teiga, carne, enlatados de legumes e peixe), como por favorecerem 0 consumo 
de produtos importados e aumentarem a preferencia do consumidor urbano por 
estes em deterimento dos produtos de produ9ao domestica (por exemplo, favore
cendo 0 consumo de farinha de trigo, contra 0 consumo de produtos locais como 
o sorgo, a cassava e 0 milho). 

4.29 Comercializasao. A principal caracteristica do sistema de comercia
liza930 na Guine-Bissau e a grande responsabilidade dada as institui90es pu
blicas, e 0 reduzido papel de outros agentes tais comQ, comerciantes indivi
duais, companhias privadas e cooperativas. Duas companhia pUblicas tern hoje 
o monopolio na compra dos produtos de exporta9ao, bern como na importa9ao e 
distribui9ao dos produtos alimentares, levando a cabo tambem 0 transporte, 
processamento e revenda dos produtos rurais. 0 grau de eficiencia comercial 
num sistema monopolista e contudo reduzido, e numa economia com a da Guine, 
tal ineficiencia tern altos custos em termos dos rendimentos baixos que os 
agricultores auferem na venda do amendoim e arroz. Para alem disso, dado que 
o comercio e 0 unico contacto dos agricultores com a economia de mercado e a 
burocracia do Estado, transa90es comerciais ineficientes tern 0 risco de pro
vocar, ou aumentar a relutancia de lidar tanto com os mercados como com a 
burocracia do Estado. 

4.30 A situa9ao de monopolio no comercio agricola aparece l~go em seguida 
a Independencia. A maior parte do comercio externo estava nas maos de empresas 
estrangeiras e comerciantes estrangeiros, e foi assim natural que 0 Estado to
masse 0 controle do comercio. Dada a falta de alternativas fora do Governo, 
duas empresas publicas tomaram controle do sector. Depois de 5 anos de Inde
pendencia, a experiencia adquirida suporta (em conjunto com a experiencia de 
muitos outros paises africanos), que concorrencia so trara vantagens para 0 

sector agricola, e que comerciantes individuais e privados deveriam ter um lu
gar mais importante no sistema de trocas internas. Ja existe hoje, um mercado 
paralelo muito activo (tanto dentro do pais como atraves das fronteiras) e a 
destreza e dinamismo que caracterizam os mercados locais da Guine-Bissau pare
cem desmentir os argumentos de que uma abertura do comercio de produtos agri
colas a comerciantes privados conduziria a explora9ao dos agricultores, dada a 
sua pouca experiencia e a imperfei9ao dos mercados agricolas. Mesmo que tal 
acontecesse, seria preferivel que 0 Estado favorecesse a concorrencia - melho
rando estradas, divulgando pre90s (pela radio ou de outro modo), introduzindo 
gradualmente um sistema homogeneo de pesos e medidas - do que substituindo 
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a ~n~c~ativa privada. Um passo importante em aurnentar a eficacia dos mercados 
internos seria 0 de aproveitar 0 sistema nativo de comercia1iza9ao (0 dinamis
mo das videiras e dji1as, seria assim aproveitado mais eficazmente •.• ), dando
1hes um pape1 mais importante no sistema de distribui9ao. Dado 0 pape1 1imi
tado dos comerciantes privados, (estes sao aceites, mas quase margina1mente) 
evita-se que 0 potencial destes seja usado a 100% para me1horar 0 sistema de 
distribui9ao, armazenamento, transportes e organiza9ao sistematica dum sistema 
comercia1 adequado. A mobi1idade do sistema privado e do pequeno comerciante 
e em gera1 mais eficiente do que 0 actual sistema de enormes empresas estatais 
1idando com um volume de opera90es sobre os quais tem dificilmente contro1e. 
Isto nao significaria, urna entrega total do comercio agricola ao sector pri
vado. Outros agentes tais como agencias governamentais e cooperativas, podiam 
e deviam co-existir com os comerciantes privados. As empresas de Estado ainda 
ficariam muito importante, fun90es como por exemp10, a importa9ao de cereais, 
a constitui9ao de stocks para norma1izar varia90es sasonais de pre90S e acor
rer a fa1tas em anos de seca, providenciar pe1a extensao do sistema de armase
namento e prover as necessidades das unidades co1ectivas, tais como 0 exercito, 
esco1as e hospitais. Isso seria ja traba1ho que a desempenhar bem, esgotaria 
os seus recursos hurnanos, Nao poderao, no entanto, faze-10 bem se continuarem 
a tentar contro1ar os pre90s agrico1as e os sistemas de comercia1iza9ao do pais. 

4.31 po1itica de troca como exterior e taxas de cambio. Apos 1978, quan
do 0 peso guineense foi fixado ao par com 0 DES, asautoridades tern deixado a 
taxa oficia1 de cambio tornar-se oobreva10rizadaem razao da inf1a9ao interna 
ter sido superior a internaciona1. Embora sem elementos, somos 1evados a esta 
conc1usao por varios sintomas, 0 uso de contro1es nas importa90es e transferen
cia, os 1ucros que se abrem ao contrabando, a diferen9a entre as taxas de cam
bio oficiais e as praticadas nos mercados para1e10s (1 para 5 em 1980), e 0 
crescimento diminuto das cu1turas de exporta9ao. Para poupar divisas externas, 
tem 0 Governo da Guine-Bissau recorrido a continuas e crescente restri90es nas 
importa90es, a1tas tarifas aduaneiras em bens de consumo nao essencia1, mas 
nunca a desva10riza9ao. 0 problema nao e simples e 0 Gov~rno tem razao em se 
preocupar com os possiveis efeitos da desva10riza9ao nos pre90s dos bens de 
primeira necessidade agora importados, 0 que faria com que os consurnidores mais 
pobres fossem os mais a sofrer com a inf1ac9aoassociada a essa medida. Como 
se vera adiante, estes custos podem ser suavizados, e os beneficios a 10ngo 
prazo de uma estrutura de pre90s correcta sao em gera1 superiores aos custos 
de ajustamento a curto prazo. 

4.32 A po1itica de contro1e de importa90es (atraves de taxas a1fandegarias 
ou contro1e directo) dos u1timos anos foi tambem adversa ao sector agricola. 
A importa9ao de bens de capital e materias primas industriais isenta de impos
tos, e a forte tarifica9ao sobre bens de consurno, encorajou 0 crescimento de 
urn sector industrial sem viabi1idade econamica, que se encontra hoje sem mer
cado (e.g. a 1inha de montagem Citroen) nem materias primas 10cais (0 caso do 
camp1exo agro-industria1 do Curnere). A importa9ao de produtos a1imentares 
tambem isenta de impostos, conjuntamente com a sobreva10riza9ao dos peso e a 
ajuda a1imentar, 1evantam adicionais dificu1dades ao agricu1tor, cujos pre90s, 
ou nao sao concorrenciais com os pre90s em moeda local dos produtos importados, 
ou sao fixados a niveis baixos demais, reduzindo 0 incentivo para aurnentar a 
produ9ao • 
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4.33 ~ assim de crer que 0 actual sistema de pre~os, comercializa~ao e 
taxa de cambio precisara de ser anali~ado, e eventualmente adaptado as neces
sidades e objectivos do sector agricola. Para alem do sistema de monopolio 
da compra dos principais produtos agricolas e da falta de concorrencia que 
tornaria 0 sistema de pre~os mais eficiente, uma taxa de cambio oficial dema
siado alta, e um sistema aduaneiro favorecendo a importa~ao (ou pelo menos 
consumo) de alimentos produzidos no eKterior, tern tornado 0 sistema de incen
tivos ao produtor incapaz de estimular a produ~ao e venda interna de bens 
agricolas. Uma abertura dos mercados agricolas a comerciantes locais - os 
quais no caso dos produtos de exporta~ao poderiam vende-los ao organismo res
ponsavel pelos mesmos - ou a organiza~oes cooperativas de produtores, uma 
diminui~ao nos controles alfandegarios e uma mudan~a na taxa oficial de cam
bio sao assim medidas que a longo prazo iriam ajudar esta economia a explorar 
o seu potencial agricola mais eficazmente do que ate aqui, como 0 atesta a 
experiencia de muitos paises que tiveram (e tern ainda nalguns casos) de en
frentar situa~oes semelhantes a da Guine-Bissau. 

4.34 Em casos deste tipo de politica ultrapassar a capacidade ou vontade 
do Governo, existem alternativas que permitem 0 reequ{librio no sistema de 
pre~os, embora a custa de suporte or~amental; os pre~os dos produtos de ex
porta~ao subiriam para estimular a produ~ao, mas requeririam subs{dios para 
ser exportados aos pre~os internacionais; subsidios seriam tambem necessa
rios para os produtos alimentares para que um pre~o justo para 0 produtor 
podesse campetir cam os pre~os dos produtos importados. No seu todo, este 
tipo de medidas tem efeitos negativos nas finan~as publicas, as quais ja de 
si, enfrentam substanciais deficits. A carga administrativa seria tambem 
importante, sobretudo se se pretendesse reduzir 0 contrabando de produtos 
agricolas, os quais, no caso da mancarra, sao re-exportados atraves do Senegal 
ou da Gambia. A carga fiscal e administrativa seria menos, no entanto, se a 
taxa oficial de cambio fosse reduzida e fixada em limites razoaveis. A preo
cupa~ao do Governo sobre as consequencias na inflac~ao interna, e a propria 
capacidade tecnica e administrativa de encetar uma politica deste teor, e de
certo consideravel. A experiencia noutros paises, mostra, no entanto, que os 
efeitos negativos sao menores que os esperados (por exemplo, 0 aumento de sa
larios necessario, bem como a subida de pre~os, nao tern atingido metade da 
taxa de desvaloriza~ao), e que a longo prazo, uma adequada taxa de cambio tera 
um efeito no crescimento da produ~ao agricola e no alinhamento da produ~ao in
terna de acordo com as vantagens comparativas do pais. Os seus efeitos nega
tivos poderao ser suavisados por adequada ajuda externa, a qual pode ter uma 
fun~ao crucial, nao so na analise do problema, como no apoio necessario durante 
o dificil periodo entre 0 principio da reforma ate que os seus efeitos na pro
du~ao sejam visiveis. Nao cabe aqui apoiar ou sugerir que tais medidas devem 
ou tern de ser tomadas. 0 que se recomenda e que 0 Governo avalie, sistemati
camente, 0 sistema actual de pre~os, comercio, e taxa de cambio, de modo a 
torna-los mais eficazes em termos de crescimento agricola e objectivos de de
senvolvimento. Esta seria uma area onde a ajuda internacional poderia ser 
critica. ~ de frisar que uma reforma nas politicas de taxa de cambio e camer
cio externo deverao visar um reajustamento estrutural de longo prazo e nao um 
ajustamento de curto prazo na balan~a de pagamentos. 
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4.35 a ultimo ponto a abordar quanto a incentivos ao sector agricola re
fere-se ao sistema de distribuigao de inputs agricolas. Este ponto tomara de 
certo grande importancia nos anos seguintes e e apropriado mencionar que sera 
prudente para 0 Governo, evitar a subsidizi~ao e monopolio de inputs depois 
das primeiras fases de experimenta~ao. Apos resultados positivos obtidos re
comendem a sua divulga~ao, indica a experiencia de outros paises que se torna 
mais eficiente para 0 Governo e agricultores que este comercio seja feito por 
agentes privados. As razoes sao varias. Primeiro, a distribui~ao monopolis
tica de inputs agricolas dificulta inova~ao, ja que inputs se tornam encomen
dados segundo processos rotineiros em vez de atenderem a localiza~ao e as ne
cessidades especificas. Fundos disponiveis para subsidios limitam em geral 0 

volume de fertilizantes ou pesticidas vendidos aos agricultores. de modo que a 
quantidade de inputs vendida e menor que aquela procurada ao pre~o subsidiado. 
Assim, em vez de aumentar 0 numero de agricultores servidos, 0 esquema de mo
nopolios e subsidios' serve urn numero de agricultores menor do que num esquema 
de mercado aberto sem subsidios. Por fim, como a quantidade disponivel e me
nor que a procura, 0 pre~o tende a subir (apesar dos subsidios) acima do que 
os agricultores pagariam em condi~oes de mercado aberto. 

4.36 Seguem-se outros pontos, de importancia. Em primeiro lugar, 0 sector 
privado local deveria ser estimulado a investir em empreendimentos produtivos, 
podendo 0 Governo dar-lhe assistencia na identifica~ao de oportunidades, no ~~ 
plano do financiamento e na provisao de infra-estruturas em agua, energia e 
outras necessidades. a axito de programas de apoio a pequenas empresas, em 
paises semelhantes em desenvolvimento, mereceria ser analisado. Estudantes 
diplomados pelos cursos tecnicos e graduados em ensino secundario poderiam 
ajudar a liderar estas iniciativas que seriam necessariamente de pequena esca
la. f importante melhorar 0 suporte financeiro a empresas e cooperativas 10
cais; e embora nao seja exequivel de momento, criar um banco de desenvolvi
mento separado, cumpriria desenvolver as actividades do Departamento de Inves
timento do BNGB, proporcionando ao pessoal 0 necessario treinamento em analise 
de projectos e identifica~ao de empreendimentos viaveis. Em segundo lugar, 0 
Governo poderia rever 0 papel do investimento privado externo para adequados 
projectos de alta prioridade. Seja qual for a posi~ao de Governo, as firmas 
estrangeiras estao em condi~oes de proporcionar 0 conhecimento de mercados e 
o acesso necessario a projectos de exporta~ao, podendo tambem transferir aos 
guineenses conhecimentos de gestao, com base em condi~oes contratuais adequa
das. A interven~ao de agentes intermediarios neutros ajudaria a criar a confian
~a mUtua requerida para 0 exito das empresas de economia mista. Desconhece-se 
por enquanto as orienta~oes contidas no codigo geral de investimentos 0 qual 
estava a ser apreciado pelo Governo em Fevereiro 1982. 

4.37 Quanto ao fortalecimento institucional propriamente dito, 0 primeiro ob-
Jectivo deveria ser a melhoria da capacidade de sele~ao de oportunidades de 
investimento e de coorden~ao da ajuda externa. a papel do .1inisterio da Coordena
na~ao Economica e do Plano sera certament~ fundamental para ajudar a determi
nar essas prioridades de investimento e integrar investimentos especificos num 
programa viavel de desenvolvimento a medio prazo. Ja foram dados os primeiros 
passos com rumo a prepara~ao de uma base minima de planeamento, mas ainda resta 
muito a ser feito. A assistencia tecnica oferecida ao pais deveria ser 
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uti1izada para ajudar na prepara9ao de estudos sectoriais e macro-econamicos 
necessarios em futuro proximo. A tonica devera ser posta na mobi1iza9ao de 
recursos, mao-de-obra, administra9ao e a defini9ao de prioridades sectoriais. 

Mobi1izasao de Recursos Irtternos: Ao nive1 macro-econamico, cumpre atribuir 
prioridade principal a rea1iza9ao de urn esfor~o de poupan~a publica mais in

• 	 tenso do que 0 dos u1timos anos. 0 Governo poderia va1er-se dos servi~os de 
um especia1ista fiscal, que assessoraria 0 p1aneamento de reformas or~amen
tais e compi1a~ao e analise de dados fiscais. Um estudo gera1 da mobi1iza~ao 
de recursos internos deveria abranger: (a) 0 impacto. sobre 0 or~amento, de 
urna simp1ifica9ao da actual estrutura fiscal, medida que e muito necessaria; 
(b) 0 potencial de endividamento interno e a cria~ao de novas oportunidades 
para a pequena poupan9a - poupan9as postais, segura de vida, fundos de previ
dencia, etc.; (c) 0 potencial de me1horamento da receita de empresas pub1icas 
e as imp1ica90es fiscais de aurnentos de ordenados, sa1arios e outros benefi
cios no sector publico; (d) 0 impacto de impostos diretos e indiretos sobre 
incentivos nos sectores de produ~ao; e (e) a reforma de taxas de juro para 
depositos a prazo. 

Mao-de-Obra e Administrasao: Em razao da escassez de pessoa1 treinado, os re
cursos humanos e administrativos representarao uma seria 1imita~ao aos esfor
~os de desenvo1vimento em futuro proximo, sendo essencia1 proceder a uma ana
lise dos requisitos e disponibi1idades de mao-de-obra qua1ificada durante 0 
periodo 1980-90. Este estudo devera ser seguido por urna revisao do sistema 
administrativo. com vista a me1horar a coordena~ao entre os servi~os e minis
terios. 

Tambem ha necessidade de estudos sectoriais para estabe1ecer objectivos a me
dio prazo para os sectores principais, identificar investimentos necessarios. 
programar ca1endarios e determinar as necessidades institucionais e de mao
de-obra. Em muitos sectores ja ha substancia1 traba1ho rea1izado e sera ape
nas necessario actua1izar e identificar ac~oes especificas e prioridades de 
investimento. Ta1vez seja necessario proceder a urna ava1ia~ao gera1 do sector 
da pesca e, cumpriria dar prioridade abso1uta a conc1usao do censo agricola. 
Quanto aos sectores sociais, tal como a educa~ao. recomendariamos que 0 Gover
no considerasse a prepara~ao de programas decenais para a saude e educa~ao, 
com a assistencia da OMS e da UNESCO (esta ultima com um forte componente de , mao-de-obra), os quais aproveitariam da considerave1 experiencia que estas 
agenci.as das Na~oes Unidas possuem. 

4.38 0 ultimo ponto a abordar diz respeito a necessidade da Guine-Bissau 
em a1can~ar urn nive1 minimo de eficiencia micro-econamica para assegurar sua 
viabi1idade macro-econamica. Tal como as proprias autoridades guineenses re
conhecem, muitas das decisoes econOmicas do passado se basearam mais em cri
terios politicos do que econOmicos; a eficiencia econamica dos projectos do 
Governo e em gera1 baixa e a produtividade de mao-de-obra bastante deficiente. 
Estas condi90es, profundamente radicadas como estao, nao serao faci1mente e1i
minadas e embora 0 Governo esteja envidando esfor~os para supera-1as, 1evarao 
tempo a ser reso1vidas, tempo esse que 0 Governo espera ganhar para extrair 
1i~oes dos erros cometidos, ganhando assim em eficiencia a 10ngo prazo. Se e 
verdade que parece pouco provave1, e certamente desaconse1have1 (pe10 que 

http:agenci.as
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significaria de restri~oes no crescimento), que 0 pais se torne economicamente 
auto-suficiente dentro dos prOximos dez anos, poderia, no entanto, alcan~ar 
uma independencia relativamente confortavel na produ~ao de alimentos, bem como 
melhorar a capacidade de exporta~ao; 0 excedente gerado p~r um sector prima
rio produtivo poderia ser usado pelo Governo para financiar 0 or~amento cor
rente e, talvez, parte do or~amento de investimentos. Em termos realistas, 
nao e provavel que a Guine-Bissau encontre novas e importantes fontes de re
ceita nos prOximos anos. Mesmo que a explora~ao de petroleo, bauxite e fos
fatos se mostre viavel, decorrerao varios anos ate que destes projectos pro
venham divisas, sern falar nas necessidades de capital para 0 seu investimento 
inicial. Destes condicionalismos res salta de maneira evidente a necessidade 
que 0 pais tern de aumentar a produ~ao e a produtividade agricolas, como condi
~ao para que a politica econamica da Guine-Bissau nao esteja condenada ao fra
casso. Cam politicas e programas adequados e a continua~ao da assistencia 
externa p~r mais dez anos, 0 Governo Guineense estara contudo habilitado a 
satisfazer as aspira~oes dessa jovem na~ao africana. 
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v. 0 PAPEL DA ASSISTENCIA EXTERNA 

5.01 0 sucesso da experiencia da Guine-Bissau com respeito ao desenvolvi
mento econOmico planeado depende, como vimos, do volume e da qualidade de as
sistencia externa. Desde 0 inicio, 0 Governo tem sido notavelmente bem suce
dido em atrair ajuda externa, prosseguindo uma politica externa de explicita 
neutralidade. Durante 1976-79, a ajuda economica bilateral desempenhou 0 pa
pel mais importante, representando, cerca de 78% da ajuda externa total. 0 
Programs das ~a~Oe~ Unidas para 0 Desenv~lv~mento (P~) tem traba!hado ~ct!
vamente na GuLne-BLssau desde a IndependencLa, proporcLonando tambem assLsten
cia tecnica subsidiada por outras agencias das Na~oes Unidas. Em 1977, Guine
Bissau ingressou no Fundo Monetario Internacional e no Banco Mundial e, em 
1979, utilizou pela primeira vez estes recursos financeiros multilaterais com 
um credito rodoviario proporcionado pela Associa~o Internacional de Desenvol
vimento (IDA). De momento, a Guine-Bissau e um dos paises recebendo 0 maior 
volume de ajuda externa - 90 dolares per capita em 1979 - 0 que equivale a 
mais da metade do PIB per capita. Contudo, como ja foi assinalado, a capaci
dade de absorp~ao do pais e limitada por carencias de mao-de-obra qualificada, 
pela debilidade da administra~ao em controlar e supervisar este volume de as
sistencia externa, e pela falta duma adequada capacidade de prepara~ao e exe
cu~ao de projectos. 

Assistencia a projectos 

5.02 A facilidade com que a Guine-Bissau tem obtido ajuda externa para 0 

financiamento de projectos de desenvolvimento pode ser observada no Anexo D, 
onde se fornece a lista de projectos planeados e em execu~ao. Assim, para 
projectos planeados para os praximos anos, menos de 10% do financiamento ne
cessario ainda estava por angariar em fins de 1980. No sector agricola, onde 
esta previsto para breve 0 inicio de 29 projectos - com um custo total esti
mado em 14 milhOes de dolares - cerca de 90% tinham financiamento assegurado 
na altura da visita da missao. Contudo, so urns analise detalhada podera indi
car em que medida estes fluxos foram aplicados em areas prioritarias criterio
samente escolhidas. 

Assistencia Tecnica 

5.03 Um programa de assistencia tecnica bem preparado e essencial para 0 

exito do programa de desenvolvimento do Governo. Desde a Independencia 0 Go
verno tem tido acesso a grande numero de consultores estrangeiros, em geral 
jovens e sem muita experiencia, que tem prestado ajuda em tarefas multiplas. 
De momento, apos cinco anos de lento, mas constante, melhoramenteo das quali
fica~oes dos nacionais - em geral saidos da escola secundaria - 0 pais podera 
beneficiar de outr~ tipo de 'assistencia tecnica, esta baseada em consultores 
(especialistas) em areas prioritarias, numa base de contractos a longo prazo 
(a consultoria a curto prazo revelou-se pouco benefica no passado), seleccio
nados pela capacidade de trabalhar de uma maneira discreta e ponderada e de 
treinar nacionais nos seus ramos de especialidade. 0 planeamento, a prepara
~ao e execu~ao de projectos, 0 estabelecimento de uma estrutura legislativa 
e a reorganiza~ao administrativa sao algumas das areas em que podem ser uti
lizados estes especialistas. A experiencia ja havida com esse tipo de 
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assistencia tecnica (especialmente no Ministerio do Planeamento) tern sido 
bastante boa e poderia expandir-se a outros ministerios em nitida vantagem. 

5.04 0 objectivo principal dos programas de assistencia tecnica deve no 
entanto, ser a forma~ao de guineenses, sendo essencial que se identifiquem 
as necessidade de aperfei~oamento profissional e de forma~ao, e se as divul
gue amplamente entre os doadores. 0 Governo poderia tambem estabelecer e 
usar programas bilaterais de forma~ao com outros parses em desenvolvimento 
onde as condi~oes sao simi lares as da Guine-Bissau e onde os custos de for
ma~ao Sao mais baixos do que os que se practica em paises mais desenvolvidos. 
Esta solu~ao reduziria tambem 0 risco dos jovens formados permanecerem no 
pais onde estudaram, atrazando 0 regresso ao pais de origem. 

Termos da Ajuda e sua Coordertasao 

5.05 Dadas as severas restri~oes de recursos e do nivel de desenvolvi
mento do pais, os doadores deverao continuar a sua ajuda a Guine-Bissau na 
forma de r"'doa~ao'''' ou "quase doa~ao". Isto e essencial, especialmente consi
derando que 0 servi~o da divida esperado para os proximos 3-5 anos atinge ja 
propor~oes impressionantes (mais de 100% das exporta~oes em 1982). A cria~ao 
da Direc~ao Geral para a Coordena~ao do Financiamento Internacional (DGCFI) 
constitui urn esfor~o para dissuadir cada ministro de negociar direta 0 indi
vidualmente com agencias doadoras e para assegurar a coordena~ao do trabalho 
de Governo em materia de assistencia externa. Trata-se de uma importante ini
ciativa que deveria continuar com 0 fortalecimento da DGCFI a fim habilita-la 
a assurnir as responsabilidades que the sao confiadas. A primeira prioridade 
da DGCFI deveria consistir na prepara~ao de elementos sobre ajuda externa, 
tanto assegurada como desembolsada, por fonte e por tipo de ajuda, e no es
tabelecimento de um circuito de informa~ao entre os ministerios e a DGCFI. 
Isso nao so asseguraria a DGCFI urn conhecimento permanente da situa~ao geral 
da ajuda como tambem proporcionaria informa~ao sobre as actividades de todos 
os doadores, a fim de evitar duplica~oes de esfor~o desnecessarias. As acti
vidades da DGCFI seriam de grande utilidade para as restantes direc~oes do 
Ministerio de Coordena~ao Econamica e Planeamento, assegurando adequado apoio 
dos doadores tanto nas tarefas de planeamento como em projectos individuais. 
Convem referir de novo e a terminar, a necessidade imperiosa que este pais 
tem de melhorar 0 processo de identifica~ao, selec~ao e execu~ao de projectos. 
Esta condi~ao e essencial para que 0 pais possa usar da ajuda financeira 
externa com maior criterio, avaliando cada projecto em face das prioridades 
de reduzir importa~oes, melhorar exporta~oes e controlar 0 deficit or~amental. 
Assim, a cria~ao de uma boa base tecnica para melhorar 0 uciclo de projectos" 
parece ser urn ponto suficientemen~importante para q~~ 0 repitamos ao terminar 
o primeiro volume deste relatorio. 


