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RESUMO 

O Estado pós-colonial na África de expressão portuguesa, 
apesar de ter evolução diferente a do Estado europeu seguiu o 
mesmo caminho e modelo do Estado ocidental com a sua 
natureza repressiva e violenta. Na África especialmente na 
Guiné-Bissau o Estado pós-colonial tem sido instrumento de 
impulso hegemônico individual e coletivo. A questão é: quais 
são fatores que impedem a Guiné-Bissau desenvolver? A 
pesquisa visa compreender qual é o handicap do 
desenvolvimento na Guiné-Bissau. O que deve ser feito para 
que o país possa marchar rumo ao desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Estado. Guiné-Bissau. Instabilidade. Políticas 
Públicas. Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT 

The postcolonial State in Portuguese expression Africa, although 
evolution different from that of the European State, followed the 
same way, and model of the Western State with its repressive and 
violent nature. In Africa, especially in Guinea Bissau, the 
postcolonial State has been an instrument of individual and 
collective hegemonic The question is: what are the factors that 
prevent Guinea Bissau from develop? The research aims at 
understand the handicap or obstacle of development in Guinea 
Bissau. What are the impediments to development in Guinea 
Bissau.  What must be done to enable the country to move 
towards development.  

Keywords: State. Guinea Bissau. Instability. Public policy. 
Development. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Guiné-Bissau é um dos Estados africanos que nasceu na década de 70 depois 
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de luta armada popular contra ocupação colonial portuguesa iniciada no século XV. Desde 

sua independência em 24 de setembro de 1973, o país enfrenta os desafios de se afirmar 

como um Estado forte e alcançar os seus principais objetivos, entre quais o desenvolvimento.  

A questão que põe é: quais são fatores que impedem a Guiné-Bissau 

desenvolver? A pesquisa visa compreender qual é o handicap ou obstáculo do 

desenvolvimento na Guiné-Bissau. Quais são fatores que impedem o desenvolvimento na 

Guiné-Bissau? O que deve ser feito para que o país possa marchar rumo ao 

desenvolvimento? 

 

2. O ESTADO PÓS-COLONIAL NA ÁFRICA DE

 EXPRESSÃO PORTUGUESA 

 

De acordo com Chabel (1991, p. 38), muito cedo, século XVII, Conferência de 

Berlim (1884 – 1885), os portugueses diziam que as suas missões na África eram diferentes 

de outras potências coloniais europeias. E outras potências, nas suas perspectivas, essa 

diferença deve-se igualmente aos “escândalos” de trabalhos forçados nas colônias 

portuguesas e ineficiência administrativa. 

O atraso econômico de Portugal, a lentidão extrema no desenvolvimento 

industrial em relação aos seus rivais assim como a dependência ao mercantilismo, 

impossibilitam a exploração eficiente das suas colônias como fizeram outras potências. 

Enquanto as potências imperialistas se preparavam para fazer a transferência do poder aos 

africanos colonizados, Portugal acreditava que as suas “províncias ultramarinos” (colônias) 

continuariam a fazer parte de Portugal, e isso não foi desencorajada mesmo com outros 

exemplos de guerras para independência como o caso da Argélia, o que culminou com mais 

de uma década de guerras populares para independências na Guiné, Angola e 

Moçambique, (CHABEL, 1991). 

 

2.1 A Descolonização da África de Expressão Portuguesa 

 

De acordo com Chabel (1991, p. 42), África Lusófona só veio a se tornar 

independe depois de uma década e meia de independências dos países francófonos, 

anglófonos através de guerras violentas. Logo pós-independência, se consideravam 

Estados socialistas, ou escolheram o socialismo como a última grande esperança no 

momento em o socialismo em todo canto do mundo estava a entrar em crise que nunca 

superou até o presente, acredite se que o fator socializante nas guerras populares estão 



 
 
 
 
 
 
por detrás desta escolha, (CHABEL, 1991). 

 

2.2 O Estado Pós-colonial na África Lusófona 

 

Chabel (1991), afirma que, o Estado pós-colonial na África de expressão 

portuguesa apesar de ter evolução distinta a do Estado europeu seguiu a mesma senda e 

o modelo do Estado ocidental com a natureza repressiva e violenta, o reflexo da sua política 

e acaba se tornando Estado suave que não consegue alcançar os seus objetivos. É 

extremamente ilusório considerar o Estado pós-colonial na África como agente do 

1desenvolvimento ao contrário dos Estados de Sudeste Asiático e de Extremo Oriente onde 

os estados modernos exercem papéis fundamentais no desenvolvimento desses países, 

são os principais fatores de desenvolvimento, ou seja, são verdadeiros agentes do 

desenvolvimento; “em África o Estado pós-colonial tem sido principal instrumento de 

impulso hegemônico (individual e coletivo)”. Na África o Estado permite dirigentes e as 

pessoas que têm ligação ou relação com eles por meio de instituições públicas se 

apropriarem dos recursos e bens públicos. Estes fundos desviados inviabilizam o 

crescimento econômico e desenvolvimento. “Deste modo, a noção de que o Estado pós- 

colonial lusófono poderia dar lugar a ‘transição para o socialismo’ nunca foi seriamente 

plausível”, (CHABEL, 199, p. 54). Portanto a ideia de construir o Estado poderoso, voluntário 

e socialista, com a capacidade de agir e transformar a sociedade foi frustrada e não se 

materializou em nenhum canto da África, os Estados pós-coloniais africanos especialmente 

lusófonos tem diminuído os esforços em alcançar os seus principais objetivos. 

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DE ESTADO NA GUINÉ- BISSAU 

Para Forrest (1991, p. 57), nos primeiros 15 anos pós a independência, a Guiné 

alcançou um alto nível de autonomia institucional graças aos esforços dos seus dirigentes, 

porém não despõe a capacidade de implementar as políticas públicas eficientes. FORREST 

chama essa incapacidade de ‘Estado suave’, “um Estado com instituições que são 

fundamentalmente incapazes de traduzir objetivos políticos em acções em política; um 

Estado incapaz de consolidar um sistema político-administrativo nacionalmente eficaz”. Em 

1990 a 1991, devido à fragilidade do Estado e de grande pressão do Ocidente resolveu 

adotar o pluralismo político, a democracia de modelo europeu, uma restruturação de relação 

Estado sociedade. 



 
 
 
 
 
 

“Durante a primeira década da independência, os desafios impostos pela 

construção do Estado aos novos dirigentes políticos foram de extraordinária envergadura, 

mesmo em relação a outros Estados da África Ocidental e do Terceiro Mundo em geral”. 

Apesar de conservação de maioria dos funcionários do regime colonial na Função Pública, 

os novos dirigentes não tinham experiências em Gestão ou Administração nem instruções 

para lidar com a burocracia, pois a maioria desses novos quadros passou a maior parte de 

sua vida adulta no exterior exercendo cargos políticos assim como militares no PAIGC 

(Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), eles só tinham 

experiências na área militar e na diplomacia durante os anos de guerra, não estavam 

preparados para dirigir o país por falta de experiência e instruções ou devido baixo nível de 

escolaridade uma vez que indígenas na Guiné foi impedido de ir à escola e de exercer 

funções ou cargos administrativos ao contrário do que acontecia nas outras colônias de 

África Ocidental. A volta dos portugueses para Portugal foi uma remoção de arsenal de 

organização institucional na Guiné pós-colonial (FORREST, 1991). 

 

3.1 Perspectiva Histórica de Estratégia de Desenvolvimento na Guiné-Bissau 

 

Para Silá (1992, p. 5), a finalidade de prática de qualquer atividade econômica 

em qualquer civilização ou sociedade é de produzir os bens e serviços suficientes para a sua 

sobrevivência, bem-estar e conforto. Qualquer Estado tem obrigação de produzir produtos 

para consumo do seu povo, garantir a sua circulação de forma permanente. Portanto o 

desenvolvimento é a capacidade que uma sociedade tem de transformar os recursos que a 

natureza pôs a sua disposição, quanto maior a capacidade de transformação de recursos e 

de aproveitamento da potencialidade existente num país, maior é o seu desenvolvimento, a 

quantidade e a qualidade de bens e serviços espelham o grau ou nível de desenvolvimento 

de cada Estado, (SILÁ, 1992). E Isso requer uma boa organização, conhecimento científico 

e tecnológico, competência dos cidadãos, recursos humanos. Infelizmente durante a 

ocupação colonial na Guiné-Bissau, houve desestimulo a industrialização que poderia 

resultar em um avanço tecnológico e consequentemente o aumento da capacidade de 

transformar os recursos, e falta de políticas públicas para educação do povo indígenas o que 

mais tarde vai afetar a capacidade organizacional do povo guineense devido à falta de 

capacitação e a formação dos recursos humanos na Função Pública guineense. 

Os portugueses cientes de que mais cedo ou mais tarde serão expulsos devido 

as resistências que enfrentavam e as guerras travadas contra os pequenos estados, reinos 



 
 
 
 
 
 
em diferentes cantos na “Guiné Portuguesa” resolveram não criar as condições propícias 

para o desenvolvimento, começando desde a limitação de acesso à escola aos povos locais, 

assim como impedimento a realização dos estudos superiores e universitários. Talvez diante 

de guerras constantes na Guiné, o colono não tinha tempo suficiente para realizar grandes 

projetos que possibilitariam daquela província ultramarina? Isso fica evidente quando Silá 

(1992), diz: “Durante os séculos em estiveram sujeitos à exploração pelo colonialismo, aos 

povos africanos foi imposta a monocultura de determinados produtos agrícolas”. Autor 

denuncia a inexistência das políticas públicas no setor agrícola e industrial por muitos 

séculos de ocupação europeia no continente africano, especialmente na Guiné o que 

estagna e mina as condições objetivas e susceptíveis para o progresso na África, obrigando 

os povos africanos continuar a usar as tecnologias antigas e as práticas rudimentares na 

agricultura por muitos séculos. “Actividade industrial nas colónias foi de tal maneira 

desencorajada que – salvo raras unidades transformadoras – eram praticamente 

inexistente”. Quase todos produtos consumidos nas colônias são importados da metrópole. 

A indústria e a tecnologia são condição sine qua non para desenvolvimento 

socioeconomismo, social e cultural do Estado, porém durante ocupação colonial na Guiné, 

não houve o projeto de industrialização ou uma estrutura industrial como nos outros países 

colonizados por Portugal. A Guiné-Bissau desde a sua independência é um país sem 

indústrias, apenas herdou algumas pequenas unidades de descasque da mancarra e de 

arroz e pequenas fábricas como de camisas e uma fábrica de refrigerante e cerveja (CICER), 

a única unidade industrial instalada em 1974. Além disso, país enfrenta problema grave de 

falta de recursos humanos, técnicos.  

"A título de exemplo de Pecuária só contaram, durante os anos que se seguiram 

a independência, com um único médico veterinário", e o problema é mais grave na 

Educação, não havia quadros para dar a pensar e projetar o país para o progresso, em 1964 

havia apenas 13 unidades ou estabelecimentos oficiais de ensino com 11.514 alunos 

matriculados na Guiné. Agricultura, até 1963, início da Luta Armada da Libertação Nacional 

para Independência os agricultores guineenses viviam isolados nas suas "tabancas", aldeias 

sem ter contato com o mundo exterior e utilizavam instrumentos e técnicas rudimentares de 

produção agrícola cujas origens que datam centenas de anos atrás e impostos a 

monocultura, cultivo de mancarra (amendoim). 

A consequência de tudo isso não poderia ser diferente: 

 a) Até hoje na Guiné-Bissau a maioria da população depende de atividades agropecuárias; b) 

Os agricultores têm baixíssimo grau de capacidade de produção, fraco rendimento; c)  A 

taxa de analfabetismo nas zonas rurais é altíssima; d) Desnutrição, ou seja, nutrição deficiente 



 
 
 
 
 
 

em quantidade e em qualidade; e) Falta de sistema de crédito agrícola e de incentivo a 

agricultura, se verifica somente empréstimo de sementes; f) Queimada sistemática e 

desmatamento ou exploração irracional das florestas reduzindo os valores intrínsecos das 

matas; g) Falta de assistência técnica, desconhecimento das técnicas de proteção do solo, 

fraca monitoração do setor agrícola e baixo rendimento bruto das empresas agrícolas, (SILÁ, 

1992, P. 7). 

Além de falta de energia elétrica em todo país e falta e más condições das 

estradas que dificultam acesso a regiões mais distantes deixando as isoladas sem 

capacidade de escoar os seus produtos. 

 

3.2 Guiné-Bissau: desenvolvimento humano muito fraco e precário 

 

Segundo FMI (2011, P. 5), "O desenvolvimento humano na Guiné-Bissau 

continua fraco e precário". Isso deve-se igualmente as constantes instabilidades políticas 

que impedem a execução de grandes políticas públicas e sustentáveis. PNUD no seu 

relatório mundial sobre o desenvolvimento, mostra baixíssimo índice de desenvolvimento 

humano (IDH) da Guine com 0,289 situada em 164 posição num total de 169 países. De 

2000 a 2010 a taxa de crescimento médio anual de IDH e de 0,9% muito abaixo de média 

de 2,1% na África subsaariana e de 1,68% nos países cujos IDH muito baixo. E expectativa 

de 48,6 (quarenta oito anos e seis meses provocados por pobreza generalizada e falta de 

acesso aos serviços de saúde de qualidade, em outras palavras falta de técnicos e quadros 

na área d saúde, de medicamentos, de condições físicas ou de hospitais mesmo na capital 

e nas regiões do país. "Esta situação está correlacionada com a taxa de crescimento 

populacional de 2,5% e com a taxa de crescimento económico, que pouco excede, em 

média 3%, entre 2000 e 2010". 

O problema de emprego continua grave e afeta, sobretudo o jovem com a taxa 

ocupação de 15 a 24 anos em 2009 é de 10,6% e 4,6% para as mulheres, somando a taxa 

de subemprego e de desemprego entre os jovens, "a taxa de desemprego é, 

provavelmente, cerca de 30%". Portanto a questão de emprego deve ser uma das 

estratégias para o desenvolvimento social, explorando as potencialidades que o país possui 

na área de agricultura, pesca e a transformação dos seus produtos como o caju. Ainda falta 

as ações concretas por parte dos Governos da Guiné para erradicação dos problemas 

sociais 3crônicos na Educação e na saúde, apesar de aumento de número de alunos 

matriculados de 4 para 10 entre ano 2004 e 2010, da redução de taxa de materna entre 

2006 e 2010 saindo de 822 para 800 por 100.000 gravidezes entre 2006 e 2010 assim como 



 
 
 
 
 
 
aumento de esperança (expectativa de vida) de 43 anos para 48,6 anos entre ano de 1989 

e 2009, (FMI, 2011). Fica evidente que a Guiné Bissau está longe de atingir os objetivos de 

desenvolvimento do milênio, com a exceção na Educação que tem crescido de forma 

notável nos últimos anos. 

A pobreza é um dos indicadores que acusaram o recuo em desenvolvimento 

entre 2002 2010, os resultados do Inquérito Ligeiro para a Avaliação da Pobreza (ILAP, 

2/2010), mostra que 69,3% dos guineenses são pobres e 33% vivem na extrema pobreza. 

Na capital, Bissau a pobreza continua a crescer 51% da população é pobre e nas outras 

regiões, “(3 sobre 4 afetadas, contra 7 em cada 10 pessoas atingidas em 2002)”, Oio, 

Bafatá, Tombali / Quinara e Gabu, Cacheu, Bafatá, Oio, Tombali e Quinara são afetadas 

por extrema pobreza. O que afeta diretamente as crianças, 57% das crianças de 5 a 14 

anos de idade trabalham sobretudo nas zonas rurais onde 65% são trabalhadoras e 45% 

no centro urbano. 

Outro tipo de pobreza é a pobreza não monetária que 40% população ao nível 

nacional, 60,3% da população é afetada e 8,4% da população urbana. "A sua profundidade 

(diferença média, em % em relação à linha de pobreza) é de 5,7% a nível nacional, sendo 

8,8% no meio rural e 0,9% nas áreas urbanas", apesar de pequenas mudanças nas 

condições habitacionais, posse de bens duráveis, saneamento básico a situação 

permanece gravíssima, (FMI, 2011, P. 6). 

 

4. O CONTEXTO POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL NA GUINÉ: AMBIENTE 

POLÍTICO, GOVERNATIVO E DE SEGURANÇA 

 

De acordo com FMI (2011, p. 12), na década de 2000 "a vida pública na Guiné-

Bissau, foi marcada essencialmente pela persistência da instabilidade política, fragilidade 

do Estado" assim como desrespeito ou violação às normas do Estado de Direito e 

democrático, particularmente no que concerne "a submissão do poder militar ao poder civil". 

Isso fez com que o país não consegue superar resultados ou danos políticos, econômicos 

e sociais causados pelo conflito político-militar de ano 1998 a 1999. Essa contínua 

instabilidade política resulta em quedas de governos que em média não ultrapassavam seis 

meses de governação, "entre 2000-2004, e dois anos, entre 2004 - 2009)", houve constante 

intervenção militar nos assuntos políticos da Guiné e de governação destruindo assim todos 

esforços para a reconstrução do país que era urgente para consolidação da Democracia do 

Estado de Direito no período pós-conflito de 11 meses, (FMI, 2011). 



 
 
 
 
 
 

 

4.1 Direitos Humanos, um Exercício de Difícil Aplicação 

 

  A situação crítica de direitos humanos na Guiné é o resultado de orientações 

políticas, econômicas, sociais e culturais que se verifica desde independência do país. Há 

ainda vários acordos mundiais sobre direitos humanos que devem ser ratificados como a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes; 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

(FMI, 2011). Persistem as práticas de violência como tortura e assassinato dos políticos 

importantes e altos dirigentes do país, grave agressão verbal e ameaças entre políticos entre 

outros. Isso tem piorado com a fragilização da justiça, foram cometidos vários cremes sem 

julgamento nem responsabilização nenhuma desses atos nem tampouco se sabe os 

verdadeiros autores morais e materiais de tais crimes, o povo guineense desacredita da justiça 

e os pobres são os que sofrem mais com a fragilidade de sistema judicial e de segurança, há 

um desfuncionamento total das instituições judicial total e falta de o acesso à justiça 

incentivando a justiça privada e criando condições para conflitos sociais, além de falta de 

políticas penais e de sistemas prisionais adequadas para desencorajar as práticas de crimes 

ou banir a impunidade a fim de garantir a segurança dos cidadãos. “A instabilidade política 

que se traduziu sempre nas mudanças de governos e dos titulares de cargos públicos, 

constitui também um dos principais obstáculos à promoção e protecção dos direitos 

humanos”, (FMI, 2011, P. 23). As quedas constantes dos Governos criam clima de 

insegurança no emprego, ou seja, nos locais de trabalho contribuindo muito para a mudança 

do comportamento dos servidores em relação a comprometimento nos exercícios de suas 

funções sobretudo no que concerne ao desvio de fundos públicos uma vez que não há a 

prestação de contas quando deixam de exercer seus cargos, visto que roubar dinheiro na 

Guiné-Bissau está se tornando uma cultura. 

 

4.2 Desenvolvimento de Infraestruturas: atraso na energia e transporte 



 
 
 
 
 
 

 

   A energia elétrica na Guiné-Bissau é rara, quase toda parte da capital, Bissau fica 

escura a noite, a empresa a Eléctricidade Água da Guiné-Bissau (EAGB) é a única 

fornecedora de eletricidade e água na Guiné, operando com um pequeno central de pouca 

capacidade e antigo deixado pelos portugueses que mal consegue fazer a energia chegar em 

todos os bairros de Bissau minando condições propícias para instalação de grandes 

empresas, a realização muitas atividades econômicas, perdas na economia além de pirataria 

no Setor da Energia por meio de ligações criminosas causando altas tarifas para o consumidor 

além de cortes ou quedas constantes impedindo a melhoria de qualidade de vida da 

população e afeta diretamente a produção nacional. O uso de lenhas, carvão e velas é ainda 

comum na capital do país. Isso fica evidente quando o relatório de FMI (2011), Diz: “A taxa de 

electrificação é muito baixa, sobretudo nas zonas rurais. No meio urbano, à electricidade, 

marcada pelas cortes frequentes, não é acessível a todas as famílias”, (FMI, 2011, P. 28). 

Persiste a falta de energia elétrica em todas as regiões do país inviabilizando a realização de 

qualquer atividade econômica que exige o uso da energia elétrica. 

 

4.3 O Porto de Bissau/Capital 

 

De acordo com FMI 92011, P. 28), o principal porto do país, Porto de Bissau que 

abre 85% de fluxos de comércio até hoje se encontra em situação avançada de degradação 

e manteve altas tarefas que não correspondem a qualidade de serviços prestados, há 

demora nas descargas e cargas dos produtos. As autoridades guineenses não se dignem 

em fazer a sua manutenção para ampliar a sua capacidade ou pelo menos mantê-lo em suas 

condições originais. A Gestão Portuária ou Autoridade Portuária (APGB) se carece de 

recursos humanos qualificados e de recursos financeiros e não tem autonomia total na 

gerência. “A Autoridade Portuária (APGB), enfrenta enormes desafios operacionais, 

recursos humanos e financeiros”, problemas cujas soluções fáceis e simples apenas com a 

reforma física, pessoal, almoxarifados e do Estatuto Jurídico tornando o moderno, (FMI, 

2011). 

 

4.4 As Estradas da Guiné-Bissau 

 

As estradas da Guiné se encontram esburacadas sobretudo as estradas do 

centro da cidade, e ficam piores na época de chuva se alagam e se tornam em rios na 



 
 
 
 
 
 
cidade e autênticas lamas quando chuva dá pausa. E na época da seca é poeira por todo 

canto de cidade, praticamente não existem as calçadas (passeios). A maioria de pistas que 

ligam as regiões com a capital é de terra abatida e nas condições que deixam as regiões 

isoladas, tornando quase impossível o escoamento de produtos em grandes escalas. 

Segundo (FMI 2011, P. 29), “A rede classificada da Guiné-Bissau é de 2.755 km, dos quais 

dois terços não são asfaltados”. Apenas a principal rede rodoviária está em boas condições 

devido a reabilitação e a construção de duas pontes em 2004 e 2009 através de projetos 

financiados com os parceiros de desenvolvimento, (FMI, 2011). As más condições de 

estradas dificultam ainda o acesso da população rural a saúde especialmente as mulheres 

grávidas no momento de parto, muitos perderam as vidas. Outra situação preocupante o 

isolamento das ilhas, Arquipélago de Bijagós sem barcos apropriados para fazer a ligação 

com a parte continental do país, já houve muitos casos de naufrágios nos mares e rios da 

Guiné-Bissau. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Durante a investigação, constata-se que não foi seguido o padrão do Estado 

africano na formação do Estado guineense, mas sim modelo do Estado europeu em todas 

suas formas. E que durante a primeira década da independência, os desafios impostos pela 

construção do Estado aos novos dirigentes políticos foram de extraordinária envergadura, 

mesmo em relação a outros Estados da África Ocidental e do Terceiro Mundo em geral. Fica 

evidente de que houve erro no processo de transição entre Portugal e Guiné-Bissau, a 

transição não foi feita de forma adequada o que afetou a Administração Pública guineense 

e inviabilizou o desenvolvimento por causa da remoção de arsenal de organização 

institucional na Guiné pós-colonial. A falta de estruturas industriais e da tecnologia, assim 

como a falta de Educação, dos técnicos e quadros superiores são uns dos fatores que 

impedem o progresso do país, ou seja, inviabilizou o desenvolvimento da Guiné-Bissau, 

apesar de conservação de maioria dos funcionários do regime colonial na Função Pública, 

os novos dirigentes não tinham experiências em Gestão ou Administração nem instruções 

para lidar com a burocracia, pois a maioria desses novos quadros passou a maior parte de 

sua vida adulta no exterior exercendo cargos políticos e militares no PAIGC (Partido Africano 

para a Independência da Guiné e Cabo Verde). Não estavam preparados para dirigir o país 

por falta de experiência, instruções e baixo nível de escolaridade, uma vez que indígena na 

Guiné foi impedido de ir à escola e de exercer funções ou cargos administrativos ao contrário 

do acontecia nas outras colônias de África Ocidental. Desenvolver o país requer uma boa 



 
 
 
 
 
 
organização, conhecimento científico e tecnológico, competência dos cidadãos, recursos 

humanos, infelizmente durante a ocupação colonial na Guiné-Bissau, houve desestimulo a 

industrialização também a inexistência de políticas públicas para educação do povo 

indígenas, o que poderia resultar em um avanço tecnológico e consequentemente o aumento 

da capacidade de transformar os recursos, isso afetou a capacidade organizacional do povo 

guineense devido à falta de capacitação e a formação dos recursos humanos na Função 

Pública guineense. Na Guiné-Bissau, o Estado é utilizado para hegemonia pessoal e 

enriquecimento ilícito, os fundos financiados pelas agências internacionais de 

desenvolvimento são desviados em vez de serem destinados ou investidos na Educação, 

Saúde, no Setor da Energia, Transporte, na Justiça, Segurança na infraestrutura do Estado 

em geral. 
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