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N
o final de 2011, a Comissão Europeia 
(CE)1 publicou uma Comunicação 
sobre o futuro do apoio orçamental 
da UE. Esta Comunicação introduz 
mudanças importantes, particular-

mente no que respeita à CE enquanto fornecedor 
de ajuda orçamental, obrigando-a a alargar a sua 
abordagem nesta matéria de forma a promover a 
democracia e os direitos humanos, juntamente com 
o objetivo de redução da pobreza.

Talvez não seja coincidência que esta mudança 
de política surja numa altura de críticas crescentes 
por parte de Estados Membros à anterior estratégia 
de apoio orçamental da CE. Apesar de a CE não 
poder continuar a ser ambivalente no que respeita 
às condições de governação democrática nos 
países recetores da ajuda, uma vinculação mais 
estreita do apoio orçamental às condições políti-
cas coloca uma série de desafios significativos.

A nossa análise resultou em quatro mensagens 
interligadas:

1. Do ponto de vista puramente técnico, 
faz pouco sentido uma responsabilização  
diferenciada, em diferentes operações de 

apoio orçamental, em função das condições 
políticas prevalecentes nos países recetores. 
Numa perspetiva política, porém, esse tipo 
de abordagem pode proteger a CE de 
críticas internas.

2. Não existe atualmente uma estratégia clara 
sobre como utilizar o apoio orçamental para 
influenciar mudanças políticas e promover 
a governação democrática. Além disso, os 
critérios para determinar se um país pode 
receber apoio orçamental são ambíguos.

3. Se optar por uma seletividade rígida, a CE 
depara-se com o desafio de salvaguardar o 
seu poder de influência e âmbito de ação, 
forçando-a a assumir a posição de ‘28º 
doador europeu’.

4. Em certos contextos, os doadores po-
dem incentivar mudanças na governação 
democrática, desde que melhorem drasti-
camente a coordenação na promoção de 
incentivos coerentes para os governos rece-
tores e implementem um conjunto credível de 
sanções em caso de incumprimento. No en-
tanto, em nenhuma destas áreas os doadores 
possuem um historial forte. 

  Grupo Europeu de Think Tanks
  Em colaboração com o Instituto de Política e Gestão do   Desenvolvimento, Universidade de Antuérpia

  Maio de 2012



00 | 2

Apesar da apetência pelo apoio orçamental 
ter diminuído significativamente entre os doadores 
bilaterais, a CE afirma que esta continua a ser a sua 
modalidade de ajuda preferida. 

O apoio à governação democrática e aos direi-
tos humanos não era, todavia, anteriormente uma 
característica proeminente do apoio orçamental 
da CE, que se centrava principalmente nas refor-
mas tecnocráticas de governação nos países rece-
tores. Isto levou a que vários Estados Membros con-
siderassem a utilização do Apoio Orçamental Geral 
(AOG) por parte da CE como demasiado vago e 
insensível às questões políticas. A Primavera Árabe, 
e o facto de a CE ter fornecido ajuda orçamental a 
regimes autoritários e repressivos na região, pouco 
fizeram para contrariar estes sentimentos.

As Conclusões do Conselho da UE adotadas a 
14 de maio de 2012, apoiam uma vinculação mais 
rígida do apoio orçamental às condições políticas 
dos países recetores, tendo-se esta tornado na 
nova política oficial de apoio orçamental da CE. Fu-
turamente, serão usados diferentes instrumentos de 
apoio orçamental consoante as condições políti-
cas prevalecentes no país recetor (ver Caixa 1).

  
Características principais da 
conceção do apoio orçamental

O apoio orçamental é extremamente relevante 
para a agenda de eficácia da ajuda, que se de-
senvolveu ao longo da última década. Esta apela 
as agências de desenvolvimento a alinharem mel-
hor as suas estratégias com as dos países recetores, 
de forma a evitar a criação de estruturas paralelas, 
e a reduzirem a fragmentação da ajuda através 
de intervenções mais harmonizadas. Uma carac-
terística inerente à conceção do apoio orçamental 

é que os recursos financeiros são diretamente ca-
nalizados para a conta do Tesouro do país recetor. 
A utilização destes recursos é feita usando os seus 
próprios mecanismos nacionais de execução finan-
ceira, de afetação de recursos, de aquisições, de 
gestão e de prestação de contas, pelo que é mais 
provável estarem alinhados com as estratégias de 
desenvolvimento do governo recetor.

O apoio orçamental foi concebido para apoiar 
as estratégias nacionais de desenvolvimento, 
especialmente com vista à redução da pobreza, 
à melhoria da prestação de serviços, a um maior 
crescimento em benefício dos mais pobres e à 
realização dos ODM. Visava  igualmente apoiar um 
leque de reformas institucionais no setor público, 
tal como a melhoria da qualidade da gestão 
das finanças públicas (incluindo a transparência 
orçamental) ao nível nacional e setorial. Pensava-
se que, ao utilizar os sistemas governamentais, a 
ajuda orçamental seria menos prejudicial a uma 
responsabilização interna do que a ajuda por 
projetos, uma vez que os recursos se tornariam 
parte dos canais financeiros e da responsabilidade 
do próprio governo. Para além disso, o apoio 
orçamental era suposto garantir maior previsibilidade 
dos fluxos da ajuda, com compromissos plurianuais 
que permitem um envolvimento de longo prazo.

Existem dois tipos distintos de apoio orçamental: o 
“Apoio Orçamental Geral” e o “Apoio Orçamental 
Setorial” (AOS). Ambas as modalidades de apoio 
orçamental são geridas através do departamento 
do Tesouro do Ministério das Finanças do governo 
recetor. De um ponto de vista financeiro e técnico 
não existe qualquer diferença entre as duas, uma 
vez que toda a ajuda governo-a-governo é fungível 
(ver Caixa 2). Contudo, de um ponto de vista político, 
estas modalidades são diferentes. Enquanto o AOG 

Caixa 1: Três contratos diferentes de 
apoio orçamental
De acordo com a nova abordagem, o apoio orçamental 
geral passará a designar-se  “Contrato de Boa Governação 
e Desenvolvimento” (CBGD), o apoio orçamental setorial 
tornar-se-á um “Contrato de Reforma Setorial” (CRS) e o 
apoio aos Estados frágeis será denominado de “Contrato 
de Consolidação do Estado” (CCE). Uma das características 
desta abordagem diferenciada é a proposta de vincular 
o fornecimento de CBGD à condicionalidade política 
e de prestar este tipo de apoio apenas “quando existe 
confiança de que a ajuda será utilizada de acordo com 
os valores e os objetivos subscritos pela UE...”2 Por outro 
lado, os CRS são previstos para países onde não existam as 
condições políticas para os CBGD. Os contratos celebrados 
no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) deixarão de existir no seu formato atual.

Caixa 2: A fungibilidade da ajuda
A fungibilidade significa que uma unidade de um bem 
pode ser facilmente trocada por outra unidade do mesmo 
bem. Se assumirmos que o bem é o dinheiro (neste caso, 
ajuda ao desenvolvimento ou receitas internas), a fungi-
bilidade da ajuda diz respeito à forma como os governos 
optam por afetar os seus recursos internos em função da 
afetação da ajuda externa. O problema surge (na perspe-
tiva do doador), por exemplo, quando um governo recebe 
ajuda ao desenvolvimento destinada a um setor especí-
fico e opta depois por reafetar pelo menos parte dos seus 
próprios recursos, originalmente orçamentados para esse 
objetivo, transferindo-os para assuntos de maior prioridade 
política. Assim, no pior cenário, mesmo projetos destinados 
a setores sociais podem cofinanciar indiretamente redes 
clientelistas, um aparelho repressivo ou até o rearmamento 
militar. Este desafio potencial da fungibilidade existe inde-
pendentemente da ajuda ao desenvolvimento ser conce-
dida através de projetos ou por via do apoio orçamental, 
mas é potencialmente maior no apoio orçamental.
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confere acesso a um diálogo estratégico a alto 
nível onde são debatidas as reformas abrangentes 
do setor público, o AOS dá acesso a um diálogo 
estratégico sobre a política específica de um setor 
particular (p.ex. saúde ou educação). 

Da conceção à realidade: apoio 
orçamental e condições políticas 
nos países recetores 

A utilização do apoio orçamental afastou-se da sua 
conceção inicial, à medida que cada vez mais do-
adores bilaterais começaram a utilizar esta modali-
dade de ajuda. Vários doadores europeus incluíram 
a governação democrática e o compromisso com 
os direitos humanos nos seus critérios de elegibi-
lidade, e associaram explicitamente o apoio orça-
mental às reformas de governação democrática. 
Outros doadores – como a CE e os bancos multilater-
ais de desenvolvimento – mantiveram-se mais próxi-
mos da conceção inicial. Para estes atores, o apoio 
orçamental continuou a estar principalmente ligado 
à promoção dos ODM e a reformas de governação 
de teor mais tecnocrático. Para a CE, a ligação en-
tre apoio orçamental e governação democrática 
era, por isso, muito menos vincada3. Estas variações 
na abordagem indicam claramente que os doad-
ores vinculavam o apoio orçamental a diferentes ‘hi-
erarquias de objetivos’, o que originou grandes prob-
lemas de coordenação no seio da UE.

Em muitos países recetores, o avanço nas refor-
mas democráticas não estava ao nível das refor-
mas tecnocráticas, além de que os doadores muitas 
vezes discordam na avaliação do progresso realiza-
do por um país recetor. Entre os doadores que as-
sociam a prossecução de objetivos democráticos 
claros às operações de apoio orçamental, existem 
padrões muito variáveis de avaliação do progresso 
democrático (ou da sua deterioração) nos países 
recetores. Cada doador reserva-se o direito de inter-
pretar as condições políticas no país recetor de acor-
do com o seu próprio juízo subjetivo. Se bem que este 
processo confere aos governos dos países doadores 
um alto grau de flexibilidade, tornou igualmente mui-
to volátil e imprevisível a disponibilização de apoio 
orçamental, uma vez que é mais fácil cessar a aju-
da orçamental do que parar um projeto. Para além 
disso, tornou o apoio orçamental menos alinhado e 
menos coerente, sendo os governos recetores fre-
quentemente confrontados com sinais muito diferen-
tes por parte dos vários doadores (Caixa 3). 

Ao longo do tempo, o apoio orçamental foi 
sendo visto como altamente político. Tanto o 
AOG como o AOS são fungíveis (ver Caixa 2), 
mas não são encarados da mesma maneira. O 
AOG é frequentemente considerado pelo pú-
blico mais alargado como um aval ao regime, 
enquanto que o AOS é tido como dissociado 
de questões ligadas ao regime, estando mais 
próximo dos beneficiários e relacionado com a 
prestação de serviços. Isto é particularmente rel-
evante para os doadores bilaterais, pois alerta 
para os riscos de legitimidade quando se presta 
ajuda orçamental a certos regimes. Além disso, 
aponta para aparentes contrapartidas entre o 
‘hardware’ (soluções tecnicamente corretas) e o 
‘software’ (sentimentos de legitimidade, valores 
e crenças).

Os acontecimentos da Primavera Árabe ex-
acerbaram, ainda mais, estas tensões: como a 
CE prestou apoio orçamental direto ao Egito e à 
Tunísia, foi acusada por alguns Estados Membros 
de apoiar diretamente regimes autoritários. A 
CE foi criticada por dar muito pouca importân-
cia às questões da democracia e dos direitos 
humanos nas suas políticas de apoio orçamen-
tal, o que contribuiu para o desenvolvimento 
desta nova política em que os direitos humanos, 
a democracia e o desenvolvimento são objeti-
vos importantes. 

Apesar desta realidade algo confusa, o apoio 
orçamental conseguiu promover uma série 
de reformas importantes. Esta modalidade da 
ajuda acionou mecanismos importantes para 
melhorar a coordenação entre doadores, tais 
como o diálogo estratégico conjunto e quadros 
conjuntos de condicionalidade (Quadros de 
Avaliação do Desempenho). Para além disso, o 
apoio orçamental tem sido eficaz na sua função 
de financiamento, no que respeita à melhoria 
da despesa discricionária e da eficiência na 
afetação de recursos.

Através do diálogo estratégico, o apoio 
orçamental tem ajudado a aumentar o 
investimento público e as reformas em setores 
sociais, o que contribuiu para que alguns 
países conseguissem resultados significativos na 
educação e na saúde.

Está também documentado que o apoio 
orçamental tem sido essencial para melhorar 
os sistemas de gestão das finanças públicas, 
incluindo o aumento da transparência e a 
supervisão independente do ciclo orçamental. 
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Desta forma, o apoio orçamental foi importante 
para tornar os orçamentos mais transparentes 
numa série de países, o que resultou num maior 
debate e escrutínio público das despesas e 
políticas governamentais.

Apesar destas realizações, os doadores que 
têm objetivos mais ambiciosos de promoção da 
democracia consideram que a eficácia desta 
modalidade tem sido fraca até agora. A imple-
mentação da nova política de apoio orçamen-
tal da CE, com a sua ênfase na governação 
política, coloca desafios consideráveis que são 
debatidos em seguida. 

Argumentos a favor e contra as 
condicionalidades políticas da ajuda 

Existem uma série de boas razões para que os 
doadores não ignorem as questões de regime nos 
países recetores.  

Em primeiro lugar, as evidências sugerem que 
o contributo da ajuda para o crescimento e para 
medidas mais amplas de bem-estar é mais eficaz 
em países com níveis mais elevados de democra-
cia. Tais constatações empíricas são consistentes 
com o facto de os governos democráticos terem 
incentivos mais fortes do que os governos auto-
ritários para promoverem um maior desenvolvi-
mento através da melhoria dos bens públicos. 
As conclusões empíricas indicam, igualmente, 
que a ajuda ao desenvolvimento contribui para 
a estabilidade política de um regime – seja ele 
democrático ou autoritário.

Em segundo lugar, há a questão da legit-
imidade e responsabilização dos doadores. As 

políticas e ações das agências de ajuda ao de-
senvolvimento são, em certa medida, determi-
nadas por políticas internas. São influenciadas 
por interesses nos países doadores e sujeitas a 
preocupações domésticas relacionadas com 
os princípio da democracia e dos direitos huma-
nos. A UE define-se a si própria como uma co-
munidade de países que partilham os mesmos 
valores fundamentais de democracia e direitos 
humanos, pelo que a CE não pode descurar es-
tas questões no seu envolvimento internacional. 
Os doadores europeus prestam contas aos seus 
parlamentos, à imprensa e às organizações da 
sociedade civil – atores que são frequentemente 
muito críticos da ajuda dada a regimes autori-
tários que têm pouco ou nenhum respeito pelos 
direitos humanos, e a regimes com um rico histo-
rial de escândalos de corrupção. 

Assim, a questão é: como pode a ajuda ao 
desenvolvimento ser utilizada para responder a 
preocupações de governação democrática? A 
literatura sobre ajuda ao desenvolvimento aponta 
algumas vias de resposta.

Uma via possível é através da seletividade. 
Os doadores decidem unilateralmente que têm 
de ser cumpridos certos padrões antes de con-
cederem a ajuda. Tendo em conta as constata-
ções acima referidas, os padrões de governação 
democrática podem ser usados como parte dos 
critérios de seletividade, uma vez que a probabi-
lidade de a ajuda ser bem aplicada é maior em 
contextos democráticos. Outra via é usar as condi-
cionalidades políticas como um incentivo para a 
promoção de reformas democráticas. As reformas 
democráticas são consideradas, neste caso, como 
uma parte dos resultados produzidos através/du-
rante o contrato de ajuda.

Infelizmente, quer a seletividade como a condi-
cionalidade política comportam inevitavelmente 
grandes desafios.

Uma maior seletividade leva a que mais ajuda 
ao desenvolvimento seja direcionada para países 
democráticos e relativamente bem governados, 
sendo estes muitas vezes os menos necessitados 
em termos económicos. Uma seletividade rígida 
contraria a ideia, promovida pelas Conclusões do 
Conselho, de que o apoio orçamental ‘deve ser 
direcionado para onde é mais necessário, onde 
os recursos internos são insuficientes’...4. Aplicar a 
seletividade desta forma, acarreta outro problema 
que é o risco de, mais cedo ou mais tarde, pres-
sionar um doador a usar condicionalidades políti-

Caixa 3: Um exemplo de saída caótica 
do apoio orçamental
Em 2009, na Zâmbia, houve um grande caso de 
fraude no setor da saúde que levou à suspensão dos 
desembolsos de ajuda orçamental da Suécia e da 
Holanda. Simultaneamente, a CE decidiu libertar os 
fundos do seu instrumento V-Flex – um mecanismo de 
apoio orçamental criado especificamente devido à 
crise financeira. Esta estratégia incoerente por parte 
dos vários doadores foi o resultado de interpretações 
diferentes do caso de fraude e da utilização diferenciada 
de vários instrumentos de ajuda orçamental. Para 
alguns doadores, o caso de fraude foi um alerta para 
riscos fiduciários maiores e para a deterioração da 
governação na Zâmbia. Outros interpretaram-no como 
um sinal de progresso, uma vez que a deteção da fraude 
e a subsequente instauração de um processo criminal 
foram encaradas como uma consequência do reforço 
da regulamentação e dos organismos de supervisão 
(como o Gabinete do Auditor Geral).
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cas como incentivo à mudança. A maioria dos 
países em desenvolvimento – especialmente na 
África Subsaariana – situa-se numa ‘zona cinzenta’ 
entre sistemas políticos autocráticos e democráti-
cos, movendo-se entre os vários níveis do “con-
tinuum” democrático. O surgimento de uma crise 
ou volatilidade política são, frequentemente, um 
padrão regular nestes regimes híbridos. Esta volati-
lidade significa que tais países podem dar resposta 
aos critérios de seletividade política num dado mo-
mento, mas não noutro. A seletividade pode, até 
certo ponto, limitar o risco de o doador ter eventu-
almente de lidar com uma deterioração da situa-
ção política quando concede ajuda orçamental, 
mas não o “liberta” desse risco.

A condicionalidade política como incentivo 
para as reformas democráticas constitui um desa-
fio ainda maior. Não existem muitas provas de que 
este tipo de condicionalidade tenha conduzido 
a uma mudança política gradual ou que tenha 
transformado autocracias em democracias. As 
exceções dignas de nota foram os processos 
de alargamento da UE, onde os Estados Mem-
bros acordaram em deixar a CE gerir o processo 
de condicionalidade e de adesão, de acordo 
com um esquema conjunto muito harmonizado 
e aceite por todos. Os pacotes de condiciona-
lidade daí resultantes eram não só coerentes, 
mas também ligados a incentivos excecionais de 
adesão à UE. Contudo, as experiências noutros 
países em desenvolvimento têm sido dececiona-
ntes. O falhanço das condicionalidades políticas 
é explicado por grandes problemas de ação co-
letiva entre os doadores: a falta de sinais de aler-
ta coerentes ao país recetor devido a uma fraca 
harmonização entre doadores; a não imposição 
de sanções ou incentivos credíveis; e a incapaci-
dade em dar incentivos adaptados ao contexto 
de cada país para uma maior apropriação das 
reformas internas. 

As lições destas experiências são as seguintes: 

1. Atuar de forma adaptada ao contexto e 
incluir incentivos suficientemente grandes para 
aumentar os níveis existentes de apropriação 
das reformas.

2. Estabelecer uma boa coordenação, de forma 
a apresentar um conjunto coerente de sinais e 
incentivos ao recetor.

3. Ministrar um conjunto de sanções credíveis em 
caso de incumprimento.  

O apoio orçamental da UE e as 
condições políticas: principais 
questões em jogo 

A análise das evidências acima feita relativamente 
à seletividade e condicionalidade política diz res-
peito à ajuda em geral, não a uma modalidade de 
ajuda específica. Esta secção examina especifica-
mente o apoio orçamental. 

Dado que a ajuda é fungível, do ponto de vista 
técnico faz pouco sentido condicionar o apoio 
orçamental às condições políticas. Num contexto 
em que governação é tida como inadequada, 
toda a ajuda - não só o apoio orçamental - deve 
ser atribuída de forma mais seletiva ou usada como 
um incentivo à mudança. Tecnicamente falando, 
passar do AOG a outras modalidades de ajuda, 
como a AOS ou a ajuda por projetos, é tanto um 
‘aval ao regime’ quanto o AOG.

No entanto, na realidade da ajuda não se tra-
ta apenas de adotar as respostas tecnicamente 
corretas. Nos países doadores, as questões de 
legitimidade e responsabilização são igualmente 
importantes. Sendo o parlamento, a imprensa e 
a sociedade civil nos países doadores particular-
mente sensíveis ao AOG (não percebendo que 
a ajuda é fungível), eles serão mais críticos se for 
prestado AOG a regimes autoritários, com pouco 
ou nenhum respeito pelos direitos humanos, ou a 
regimes híbridos onde tenha havido algum acon-
tecimento que denote práticas de intolerância, 
discriminatórias ou políticas antidemocráticas. É 
de esperar este tipo de críticas, mesmo quando 
esse regime tem realizado bons progressos em 
matéria de crescimento económico, de redução 
da pobreza e de reformas tecnocráticas. 

A nova política de apoio orçamental da UE: 
o plano teórico
Na tentativa de conciliar respostas tecnicamente 
corretas com preocupações de legitimidade, a 
CE e os Estados Membros da UE veem o apoio 
orçamental no futuro como tendo um papel na 
promoção dos direitos humanos e dos valores 
democráticos. Serão concedidos CBGD apenas 
aos países cuja situação geral de governação 
esteja no bom caminho5 e enquanto instrumento 
para promover a reforma democrática. A 
cooperação sob a forma de apoio orçamental 
será reavaliada caso se verifique uma deterioração 
da governação.
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Teoricamente, a ideia de promover a democracia 
através do apoio orçamental baseia-se na noção 
de que a ligação entre condicionalidade política, 
desembolsos financeiros e diálogo político criaria 
um sistema de incentivos. Este sistema seria 
favorável não só a políticas setoriais de redução 
da pobreza e a reformas da gestão das finanças 
públicas, mas contribuiria também para uma 
melhor governação democrática, transparência 
e responsabilização. Numa situação de potencial 
ameaça à governação democrática e aos 
direitos humanos, as componentes financeira e 
não financeira do apoio orçamental devem ser 
utilizadas de forma estratégica para alimentar 
o debate público e criar espaço político para os 
atores reformistas.

Existe, porém, o risco de o apoio orçamental 
se tornar excessivamente politizado e ficar 
sobrecarregado, pondo em causa os objetivos 
iniciais do apoio orçamental, ou seja, uma 
contribuição financeira para os esforços de 
redução da pobreza e para as reformas do 
setor público.

O sucesso de uma tal estratégia depende de 
uma série de condições prévias fundamentais e 
tem implicações sérias para o papel da UE. No en-
tanto, estas condições prévias colocam desafios 
enormes para a ação coletiva da UE e não só.

Tanto a Comunicação da CE como as 
Conclusões do Conselho são ambíguas sobre a 
questão de como é que as condições políticas 
nos países recetores deverão ser concretamente 
associadas ao apoio orçamental. A redução 
da pobreza e a promoção da democracia são 
ambas referidas como sendo objetivos desta 
modalidade de ajuda. No entanto, as Conclusões 
do Conselho não indicam qual destes objetivos é 
de importância primordial. Esta falta de clareza 
é ainda maior ao nível dos instrumentos de apoio 
orçamental. Os CRS seriam o instrumento a utilizar 
quando não existem condições para CBGD. No 
entanto, tanto os CBGD como os CRS é suposto 
serem utilizados como um vetor para melhorar  
a governação. 

As implicações da seletividade
A nova política da CE indica uma maior 
seletividade política na decisão de prestar apoio 
orçamental, sem mencionar explicitamente os 
critérios ou mecanismos segundo os quais os países 
serão escolhidos. Se os critérios de seletividade 
fixam o grau de exigência a um nível demasiado 

elevado, o mais provável é que resulte numa 
acentuada diminuição do número de países 
que receberão apoio orçamental e numa menor 
capacidade da UE (da Comissão e dos Estados-
Membros) em participar num diálogo estratégico 
a alto nível sobre a orientação das políticas, o 
que enfraqueceria a vantagem comparativa da 
CE. Esta diminuição do apoio orçamental deverá 
resultar de uma redução provável no número 
de CBGD relativamente às operações de AOG 
no passado, tanto por questões de oferta como 
de procura. Relativamente à oferta, mesmo 
que os países tenham um bom desempenho em 
áreas da reforma mais tecnocráticas, uma má 
governação política limitará o seu acesso aos 
CBGD. Do ponto de vista da procura, os CBGD 
serão provavelmente menos populares que os 
CRS e, consequentemente, menos procurados por 
parte dos governos recetores. Se um país recetor 
tem acesso a alguma forma de apoio orçamental 
por parte de outro doador que impõe condições 
políticas mais fracas e que tem expectativas menos 
ambiciosas para a melhoria da governação, 
porque razão haveria de optar por um GGDC?6 

Uma redução muito significativa do seu apoio 
orçamental, em particular de AOG/CBGD, 
poderá ter graves consequências para a UE a 
nível internacional. A UE perderia o seu principal 
mecanismo de diálogo estratégico a alto nível 
e, consequentemente, também o acesso a 
um processo que permite uma avaliação mais 
abrangente do processo geral de reforma de um 
país e a possibilidade de contribuir para o mesmo. 
O acesso a este diálogo estratégico a alto nível 
é importante também na medida em que a UE 
afirma ter uma identidade própria, e valores e 
normas específicas que quer promover. Enquanto 
ator político internacional e um dos principais 
doadores, o recurso ao apoio orçamental permitiu 
à UE aumentar significativamente a sua visibilidade, 
presença e influência. Ao reduzir o apoio 
orçamental, particularmente o AOG, a CE corre o 
risco de perder o acesso a todos os fóruns onde 
estão em discussão questões políticas importantes. 
Nestes fóruns passariam a estar representados 
sobretudo os bancos de desenvolvimento com as 
suas preocupações tecnocráticas.

Alinhar a política da CE de acordo com os mesmos 
critérios restritivos de elegibilidade que utilizam 
os Estados membros, reduziria significativamente 
o âmbito de ação da CE. Limitada a um papel 
de mero ‘28º doador’, a CE perderia a sua 
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vantagem comparativa e enfraqueceria a sua 
forte posição junto dos países recetores. Se a CE 
aspira a um papel de ator ao nível mundial – visível, 
omnipresente, ao lado de grandes doadores 
internacionais, como o Banco Mundial –, precisa de 
manter a sua autonomia e margem de manobra 
na utilização que faz do apoio orçamental. Isto é 
particularmente relevante para o papel da CE a 
um alto nível político, onde deveria claramente 
ser do seu interesse estar representada e transmitir 
aos países recetores mensagens que vão para 
além das estritas preocupações tecnocráticas. 
O que define a vantagem comparativa da CE 
é a capacidade de assumir riscos calculados e 
de permitir que as perspetivas mais técnicas e 
políticas sobre o apoio orçamental prevaleçam, 
sem que sejam permanentemente limitadas por 
questões de eleitorado. É isso que permite à CE 
decidir e agir de uma maneira que os doadores 
bilaterais europeus não podem, devido a restrições 
do eleitorado, a preocupações de legitimidade e 
responsabilização e, consequentemente, a uma 
aversão ao risco. 

As implicações da utilização da ajuda como 
incentivo para a reforma democrática
Utilizar a ajuda como incentivo para a realização 
de reformas democráticas exige coerência e 
coordenação. As condicionalidades não darão 
resultado se um recetor se depara  com uma 
multiplicidade de sinais díspares por parte de 
diferentes doadores. O problema é que o historial 
dos doadores (incluindo da CE) a esse respeito 
não é dos melhores. Associar objetivos políticos 
muito diferentes, como a redução da pobreza e 
a promoção da democracia, a um instrumento 
da ajuda constitui aliás uma violação da regra de 
Tinbergen. De acordo com esta regra, a cada uma 
das metas políticas deve corresponder pelo menos 
um instrumento para a realização das políticas. Se 
há menos instrumentos do que metas a atingir, 
então algumas metas não serão alcançadas.

Para evitar uma tal sobrecarga do apoio 
orçamental, é particularmente importante 
definir uma hierarquia de objetivos comuns, 
especialmente em democracias emergentes e 
regimes híbridos, onde o desempenho democrático 
e do desenvolvimento não estão  necessariamente 
sincronizados no curto ou médio prazo. Ao usar o 
apoio orçamental como um instrumento de sanção 
no caso de desempenho insatisfatório numa área, 
a outra área também será automaticamente 

afetada. Se um dos propósitos do apoio orçamental 
é funcionar como incentivo, os doadores precisam 
de ter uma posição comum sobre quando é que 
o objetivo da governação é mais importante do 
que o do financiamento – mesmo se isso implica 
sacrificar o objetivo do financiamento. Para que as 
condicionalidades sejam eficazes, são necessárias 
uma coordenação e harmonização sólidas, 
incluindo uma interpretação comum dos critérios 
políticos, como a governação democrática 
e os direitos humanos. Requerem também 
uma interpretação comum sobre o tipo de 
acontecimentos que constituem uma violação da 
condicionalidade política: um golpe de Estado, um 
escândalo de corrupção, a suspensão dos media, 
uma crise política ou duas?

Infelizmente, a Comunicação e as Conclusões 
do Conselho não apresentam um consenso sobre a 
hierarquia dos objetivos para o apoio orçamental, 
nem definem quais os procedimentos ambiciosos 
que deverão ser utilizados para chegar a avaliações 
conjuntas e a interpretações partilhadas de possíveis 
violações da condicionalidade política. Se não 
for possível chegar a esse entendimento comum 
e pleno acordo, a eficácia da condicionalidade 
política será prejudicada. Dado o historial pobre 
dos doadores no que respeita ao desenvolvimento 
de tais esforços conjuntos, a probabilidade de 
fracasso dessas condicionalidades é elevada e 
pode comprometer realizações noutras áreas do 
desenvolvimento. Se a CE e os Estados Membros da 
UE não estão preparados para enfrentar tais desafios 
e melhorar significativamente a sua capacidade e 
empenho na ação coletiva, devem então repensar 
a importância dada à promoção da governação 
democrática através do apoio orçamental.

Acrescente-se ainda, para terminar, que os 
padrões democráticos que os doadores europeus 
tendem a promover, muitas vezes não estão em 
sintonia com as dinâmicas locais. O passo evolutivo 
da transição e consolidação democráticas 
está intimamente ligado a processos políticos 
internos e, por vezes, a dinâmicas globais. Nesses 
processos, os doadores podem, quando muito, 
desempenhar apenas um papel de apoio, o 
que mais uma vez sublinha a importância da 
apropriação. Sem uma apropriação e aceitação 
por parte do recetor, a ajuda em geral – e o 
apoio orçamental, em particular – não poderão 
“comprar” reformas políticas profundas, nem 
transformar autocracias em democracias. 
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Conclusão

A nova abordagem da CE para o apoio 
orçamental foi em grande parte impulsionada 
pela insatisfação dos Estados Membros, que 
consideram que a política da UE tem sido 
demasiado insensível às questões políticas. 
Embora sejam muitas e boas as razões pelas 
quais os doadores não devem descurar as 
questões da governação, fazer depender 
mais estritamente o apoio orçamental das 
condições políticas num país recetor não deixa 
de ter os seus riscos. Resta saber se ao procurar 
proteger alguns dos atributos positivos do apoio 
orçamental, esta mudança na orientação da 
política europeia de apoio orçamental não irá 
marcar de facto a sua queda. 

Há quatro mensagens inter-relacionadas que 
surgem a partir desta nossa análise:

1. A ideia de uma responsabilização  
diferenciada, em diferentes operações de 
apoio orçamental setorial e geral, em função 
das condições políticas prevalecentes nos 
países recetores, faz pouco sentido do 
ponto de vista técnico. No entanto, numa 
perspetiva política, esse tipo de abordagem 
pode proteger a CE e os Estados Membros da 
UE de críticas internas. Tecnicamente, todo 
o tipo de apoio orçamental é igualmente 
fungível (ver Caixa 2 para um esclarecimento 
do termo), pelo que o AOS é tão suscetível 
quanto o AOG de servir para alimentar a 
corrupção ou de ser desviado para outros 
fins. A reputação do risco associado ao AOG 
é, contudo, tida como menor para o AOS. 
Isto deve-se, em grande parte, à perceção 
errónea do público em geral de que o AOS 
tem menos o caráter de apoio ao regime 
do país do que o AOG, está menos sujeito 
a riscos fiduciários, está mais diretamente 
relacionado com a efetiva prestação 
de serviços e, por isso, mais próximo dos 
beneficiários. Nesta perspetiva, faz sentido 
aplicar condições diferentes em função 
da governação política, se isso permite 
apaziguar quem está preocupado com os 
desperdícios da ajuda no AOG e, ao mesmo 
tempo, permite proteger pelo menos uma 
forma de apoio orçamental (CRS e CCP) e os 

atributos positivos que lhes estão associados.
2. A Comunicação e as Conclusões do 

Conselho são bastante ambíguas sobre 
como vincular as operações de apoio 
orçamental às condições políticas num país 
recetor. Ambos os documentos destacam 
que o apoio orçamental e, especialmente, 
os CBGD (a nova forma de AOG) devem 
ser concedidos de forma mais seletiva e 
que o apoio orçamental deve promover os 
direitos humanos e os valores democráticos. 
No entanto, não existem critérios claros para 
uma abordagem seletiva, nem há uma 
estratégia conclusiva sobre como utilizar 
o apoio orçamental como incentivo às 
mudanças políticas.

3. Se a CE optar por uma seletividade rígida e 
alinhar a sua política de apoio orçamental 
com a política restritiva dos Estados 
membros, poderá estar a comprometer a sua 
vantagem comparativa, remetendo a CE a 
um papel de mero de ‘28º doador europeu’ 
com menos envolvimento num diálogo 
estratégico a alto nível. A seletividade 
política proposta para os CBGD pode 
resultar numa grande redução nos níveis 
de apoio orçamental da CE. Menos países 
poderão aceder a CBGD (do que os que 
têm atualmente acesso a AOG) e a procura 
por parte de potenciais países recetores será 
provavelmente inferior. Isto irá enfraquecer 
a capacidade da CE para participar num 
diálogo estratégico a alto nível – o que seria 
importante, não só com vista a resultados no 
seu apoio ao desenvolvimento, mas também 
crucial para a sua visibilidade, âmbito de 
ação e legitimidade. Assim, ao valorizar 
mais as preocupações sobre democracia e 
direitos humanos, a CE deve procurar o bom 
equilíbrio, tornando-se mais seletiva sem que 
se torne demasiado seletiva, de modo a que 
o seu poder de influência e âmbito de ação 
não sejam significativamente reduzidos.

4. Para que o apoio orçamental constitua um 
incentivo para um melhor desempenho  
em termos de governação democrática, a 
CE e os Estados Membros da UE deveriam 
colocar condicionalidades congruentes 
com os esforços de reforma existentes. 
Além disso, terão também que fazer face 
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aos seus enormes problemas de ação 
coletiva. Mais concretamente, a CE e os 
Estados Membros deveriam apresentar aos 
governos recetores um sistema coordenado 
de incentivos coerentes e implementar um 
conjunto credível de sanções em caso de 
incumprimento. Até que ponto o apoio 
orçamental poderá promover a democracia 
e os direitos humanos, dependerá 
grandemente do contexto (fazendo 
convergir as preferências dos doadores 
e dos países parceiros) e da capacidade 
da UE de resolver os problemas de ação 
coletiva no seu seio. No entanto, face às 
experiências dececionantes na elaboração 
e execução de condicionalidades políticas 
harmonizadas no passado, a CE deve ter 
muito cuidado para evitar criar expectativas 
que não sejam objeto de um consenso 
político. Se a CE e os Estados Membros da 
UE não melhorarem substancialmente a 
harmonização da execução do apoio 
orçamental, esta modalidade não realizará 
os objetivos políticos ambicionados.

1. A Comissão Europeia é doravante referida 
como CE. A UE refere-se à União Europeia, 
que engloba as instituições europeias e os 27 
Estados Membros. A CE disponibiliza ajuda ao 
desenvolvimento e fornece apoio orçamental. 
Nas Conclusões do Conselho sobre a 
Abordagem Futura da UE ao Apoio Orçamental 
a Países Terceiros (de 14 de maio de 2012), a CE 
e a UE acordaram uma política comum para o 
apoio orçamental no futuro.

2. Comissão Europeia: “Futura Abordagem do 
Apoio Orçamental da UE a Países Terceiros”. 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Notas
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico 
e Social e ao Comité das Regiões, Bruxelas, 
COM(2011) 638 final.

3. Tendo isto em conta, é necessário salientar 
que o princípio de governação democrática é 
frequentemente mencionado como um princípio 
subjacente à concessão de apoio orçamental nos 
Memorandos de Entendimento assinados entre 
os doadores e o governo recetor. 

4. Conselho da União Europeia: “Conclusões do 
Conselho sobre a Abordagem Futura da UE ao 
Apoio Orçamental a Países Terceiros”, Conselho 
da União Europeia, 14 de maio de 2012.

5. Ibidem.
6. Uma sugestão é que a aprovação de um 

CBGD possa constituir um sinal positivo para 
o país recetor, indicando, por ex. a outros 
financiadores do desenvolvimento e não 
só, que o país é um destino mais atrativo 
para o investimento externo do que outros 
países. Outra sugestão é ligar os contratos de 
CBGD a um significativo apoio financeiro 
suplementar (em comparação com os CRS) de 
forma a encorajar a procura, à semelhança da 
abordagem ‘mais-para-mais’ que a UE utilizará 
para a sua Política Europeia de Vizinhança. 
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