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2 condições 
para identificar 

uma divida 
odiosa

De acordo com a doutrina da divida odiosa teorizada 
pelo Alexander Sack em 1927, uma divida é odiosa se 
ele verifica duas condições : 

1. A população não vem sendo beneficiada : 

A divida não foi contratada no interesse do povo ou do 
estado, mas contra seu interesse e/ou no interesse 
pessoal dos dirigentes ou das pessoas que tinham o 
poder. 

2. A cumplicidade dos credores : 

Os credores tinham ou poderiam ter conhecimento de 
os fundos contratados não iam proporcionar benefícios 
para a população

A natureza democrática ou despótica de um regime não 
pesa nesta regra.



Uma longa 
lista de 
repúdio de  
dividas

• 1797 : Revolução francesa, repúdio de 2/3 da 
divida publica

• 1837 : Portugal

• 1837 : USA (Mississipi, Arkansas, Florida et 
Michigan)

• 1861 et 1867 : Mexico

• 1865 : USA 14e emendo constitucional

• 1898 : USA versus Espanha sobre Cuba

• 1918 : Repúdio pelos sovietes de toda a divida 
pública

• 1919 : Costa Rica

• 1919 : Tratado de Versalhes : repúdio das 
dividas dos territórios africanos colonizados 
pela Alemanha



Publicação da 
doutrina da 
divida odiosa em 
1927 em Paris 

Outros repúdios
1933-34 : E-U Decisão do Presidente Roosevelt de 
dissociar o dólar do ouro e de desvalorizar o dólar de 
maneira  espetacular, o que equivale a um repudio

• 1934 : Cuba

• 1949 : A China repudia as dividas

• 1956 : A Indonésia de Sukarno repudia as dividas 
coloniais

• 1958 : Guiné-Conacri / Sekou Touré

• 1959 : Cuba

• 1960 : Lumumba / Congo 

• 1962 : Argélia

• A Argélia leva o debate sobre as dividas odiosas no 
âmbito das Nações Unidas com o apoio de numerosos 
países



1985-1987
Fidel Castro et Thomas Sankara lançam uma campanha internacional contra 
o pagamento das dividas ilegítimas

2003 : A administração de G.W. Bush propõe 
a anulação da divida reclamada ao Iraque por 
se tratar de uma divida odiosa. 

2005 : O Paraguay repudia une divida odiosa 
com bancos suíços 

2007-2008 : O Equador se recusa a continuar 
reembolsando dividas ilegítimas identificadas 
por uma auditoria com participação cidadã

2008-2009 : A Islândia se recusa a pagar uma 
divida reclamada pelo Reino Unidos e os 
Países Baixos 

2015 : A Ucrânia recusa pagar uma divida 
reclamada pela Rússia ante a coerção 
exercitada pelo regime de Putin



A necessidade 
da luta para a 

anulação da divida 
odiosa reclamada 
aos países africanos

• A maior parte da divida reclamada aos 
países africanos é odiosa

• Esta divida foi acumulada para 
continuar politicas contrarias aos 
interesses das populações

• Os credores estavam cientes disto, 
começando pelas instituições 
multilaterais como o Banco Mundial e 
o FMI, mas também o Clube de Paris, 
os credores privados e mais 
recentemente a China.  



As politicas 
financiadas 
pelos credores 
tem :

• Agravado a dependência alimentar 
da África; 

• exacerbado a crise ecológica e 
climática; 

• aumentado consideravelmente as 
inequalidades; 

• aumentado a pressão migratória;

• e, mais recentemente, reforçado a 
tendência em ter regimes 
autoritários.



As elites 
locais 

• As elites locais, ou se preferem as classes 
dirigentes locais, são favoráveis ao 
endividamento para pagar o menor montante  
possível de impostos

• Além disto, elas compram títulos da divida 
interna ou externa et se enriquecem com o 
reembolso da divida, garantida pelo governo 
do país. 



Do Afro-
pessimismo 

ao Afro-
optimismo até 
a pandemia do 

Covid 19

• Na imprensa financeira internacional, 
entre 2005 et 2019, o clima mudou do 
afro-pessimismo ao afro-optimismo.

• A taxa de crescimento anual estava 
igual ou superior à 5 %. 

• Tinha uma certa euforia porque ate os 
países muito pobres conseguiam 
vender suas dividas publicas nos 
mercados financeiros internacionais. 

• O choque externo provocado pela 
pandemia do Covid19 e a crise mundial 
que segui modificaram profundamente 
a situação.



• O montante da dívida publica externa da África 
subsaariana passou de 305 bilhões de dólares US em 
2010  para 702 bilhões de dólares em 2020

• Em 2022, 60 % dos países africanos gastavam mais para 
o reembolso da dívida que para a saúde.

• 490 milhões de Africanos, sobretudo mulheres, numa 
situação de pobreza extrema no final de 2021

• 40,2 % dos Africanos vivem com menos de 1,90 dólar.



O ambiente 
internacional 
prejudica a 
África

• Choques exógenos independentes da vontade 
da  África agravam a situação

• Aumento das taxas de juros pela FED e a BCE

• Valorização do dólar frente ao euro e ao franco 
CFA (moeda comum de 14 países africanos,  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_CFA)

• Alta dos preços das importações alimentícias

• Aumento das faturas de importações de 
carburantes

• O refinanciamento dos reembolsos da dívida 
vai ficar um problema cada vez mais sério.

É MAIS DO QUE TEMPO DE AGIR

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_CFA


Conseguir sair 
desta conexão é 
mais uma vez de 
grande 
atualidade

É necessário : 

• Suspender o pagamento da dívida;

• Recusar a continuação das 
condicionalidades antissociais, 
neoliberais impostas pelo FMI e o Banco 
mundial;

• Auditar as dívidas com a participação dos 
cidadãos e cidadãs;

• Repudiar as dívidas identificadas como 
odiosas.



O cancelamento 
das dívidas 
ilegítimas e 

odiosas é uma 
condição sine
qua non, mas 

não é suficiente

• A soberania deve ser recuperada sobre as diversas áreas 
estratégicas

• Um modelo de desenvolvimento endógeno e autocentrado 
deve ser adotado, com a garantia dos direitos humanos 
econômicos, sociais, culturais e políticos como uma prioridade.

• A igualdade de gênero deve ser plenamente alcançada.

• A adoção de um sistema fiscal socialmente justo que aumenta 
os recursos do Estado e reduz sua necessidade de se financiar 
através da dívida externa.

• Existe a necessidade de um setor bancário público

• É necessário recuperar o controle sobre a moeda e o comércio 
exterior..

• Precisamos proteger as pequenas fazendas, as pequenas 
empresas
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