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Adira já,
Tempo é dinheiro!

O dinheiro
à ordem
cresce aqui
no BNI.

www.bni.ao

CONTA
KWANZA CRESCENTE
Depósito à ordem remunerado

O seu novo depósito à ordem, dá juros crescentes no Banco BNI. Se abrir uma conta 

à ordem Kwanza Crescente, com um saldo entre AKZ 50.000,00 e AKZ 10.000.000,00 

beneficia de juros crescentes durante 6 meses e continua a manter o seu capital 

disponível. Ao fim desse período, o seu depósito à ordem mantém-se com 

a remuneração em vigor na altura. Torne-se Cliente do Banco BNI e aproveite esta 

oportunidade apenas válida por 6 meses. Abra uma Conta Kwanza Crescente e veja 

o seu dinheiro à ordem crescer de mês para mês no BNI.

Vá a uma agência BNI e informe-se das condições de adesão. Se é empresário, informe-se num 
BNI PRIME. Campanha válida durante 6 meses.
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Bastaram 14 anos para a China se 
tornar na primeira potência 
comercial do planeta. Em 2009 
alcançou o primeiro lugar de 
parceiro económico de África e o 
segundo lugar nas parcerias da 
América Latina.

Nos últimos anos foi sempre 
a acelerar. Atualmente, o comér-
cio bilateral sino-africano atinge 

a extraordinária cifra de 200 mil milhões de dólares, quan-
do três anos antes rondava os 10 mil milhões.  

Pragmatismo, dinamismo e estratégias a longo prazo da 
República Popular da China não são de agora. Foram 
sempre práticas históricas do Império do Meio.

Mas hoje os músculos estão muito mais fortalecidos, 
suportados pelas elevadíssimas reservas financeiras chinesas, 
grandes empresas públicas ou privadas que «exportam» mão 
de obra qualificada e menos qualificada em direção a África 
e para o resto do mundo. O caminho está, de certo modo, 
mais facilitado devido à crise económico-financeira em que 
as velhas potências, sobretudo dos países da União Europeia 
e Japão, estão atoladas. 

Pouco tempo depois de tomar posse, o Presidente Xi 
Jinping anunciou o périplo por alguns Estados africanos. 
Queria expor a sua estratégia da próxima década num 
continente a passar por um crescimento médio de 5%, cuja 
maioria das lideranças aceita de bom grado os créditos e os 
investimentos chineses. E, nalguns casos, veem no modelo 
de desenvolvimento da China um exemplo praticável nos 
seus próprios países. 

Foi então que tocaram os alarmes em algumas capitais 
ocidentais. Nos media surgiram comentários azedos e 
virulentos contra a expansão da China, alertando para a 
ofensiva do «novo imperialismo», mais predador que o 
«velho». Que punha em causa a democracia, os direitos 
humanos, o ambiente e outras coisas mais. Acusavam a 
China de estar apenas interessada em explorar por tuta e 
meia as matérias primas nos países em que reforçava a 
presença, com óbvio destaque para os africanos. 

Fiel ao princípio de não ingerência, em Dar es Salam, Xi 
Jinping deixou de lado as maléficas diatribes. Mas não 
esqueceu a promessa de «mais e melhores» investimentos 
em África nos próximos dez anos.

Carlos Pinto santos
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Entrevista Rokia Traoré, artista e ativista do Mali

África21 Qual é o papel da música no ativismo?
Rokia Traoré Através da música, podemos en-
viar mensagens de uma forma muito eficiente. 
Através da arte em geral, da música, podemos 
chegar a mais pessoas. Estou contente por o fazer. 
Estou a tentar ser ativista, mas não posso ser mais 
ativista do que as pessoas com a idade da minha 
mãe em África conseguem ser.

O que quer dizer com isso?
Eu não tenho uma experiência de opressão sobre 
as mulheres. A minha mãe é de uma aldeia, foi 
com o meu pai para Bamako [capital do Mali], 
que foi para lá estudar. Eles têm a mentalidade 
do mundo rural, mas, ao mesmo tempo, são 
pessoas muito modernas. A minha mãe com-
preendeu algumas coisas quando começou a ir à 
escola e a aprender a ler e escrever. Leu muita 
coisa sobre o mundo fora do seu mundo, e isso 
mudou-a. Eu simplesmente tirei vantagem do 
que a minha mãe aprendeu. Definitivamente, a 
educação é a chave. Não podemos forçar as pes-
soas a abandonar o que, para elas, é a verdade. 
Elas têm razões, mesmo se as consequências são 
as que sabemos. 

Está a referir-se ao problema da mutilação ge-
nital feminina em África?
Concordo que a mutilação genital feminina não 
é uma coisa boa, mas lutar contra as pessoas que 
a praticam apenas faz com que continuem a fazê-

Chegar às pessoas
através da música

Na esperança de que os políticos do Mali aprendam uma lição para o futuro, 
Rokia Traoré acaba de lançar novo disco e voltará a pisar palcos portugueses já 
em julho. Foi entrevistada em Bruxelas, depois de atuar a favor da campanha 
da Amnistia Internacional contra a mutilação genital feminina, prática que 
afeta 150 milhões de mulheres em três dezenas de países africanos.

sofia BranCo

-lo. Seguir cada uma das mulheres e assegurar 
que elas não o vão fazer é muito difícil. Claro que 
se deve apoiar as que já foram afetadas, mas o 
importante é apoiar a educação, sobretudo das 
meninas, para que possam fazer as suas escolhas. 
Foi o que a minha mãe fez. E eu sou o que sou 
hoje por causa disso. Ela fê-lo sem sair de África. 
Viajou, é certo, porque o meu pai era diplomata, 
mas sempre indo e vindo. Ela era assistente social 
e eu acompanhava-a. Lembro-me de ela me dizer 
«Não se pode, pura e simplesmente, dizer às 
pessoas ‘parem com isso’. Querem que paremos 
com isso? Porquê?». Tem de ser explicado, discu-
tido. Se as forçarmos, será apenas uma ideia vinda 
de países ocidentais. Porque aceitaríamos mais 
uma ideia do Ocidente?

A mudança virá de dentro?
Virá de dentro. Eu sou a prova disso. Tenho 37 
anos e se estou aqui a trabalhar e me sinto uma 
mulher independente, é porque, há 37 anos, uma 
mulher instruída, que foi à escola, que aprendeu 
a ler e escrever, decidiu assim pelas suas filhas. 
Porque leu que havia outras coisas possíveis, fora 
de África, e que algumas coisas que se faziam em 
África não eram boas. Mas ela aprendeu isso por 
si própria. Isto preserva a dignidade das popula-
ções. Claro que é importante que se lute contra a 
mutilação genital feminina, por exemplo em or-
ganizações não-governamentais. Eu também te-
nho uma.
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Verdade?
Nunca falo disso, porque se as mulheres com 
quem trabalho no Mali souberem que estou a 
falar dos seus casos, na televisão, na internet, 
deixarão de confiar em mim. É um assunto de 
mulheres. Trata-se de convencer, de conversar. 
Sempre se fala do lado mau, sem mostrar tam-
bém o lado bom, as mudanças em curso. Traba-
lho pela informação. Mas ser ativista não é o meu 
trabalho. Sou artista, faço música. 

Mas tem também a Fundação Passarelle, que 
ajuda jovens do Mali que desejam seguir uma 
carreira na música.
Sim. Onde também trabalho com mulheres, 
forçadas a casarem-se, mutiladas à força, que 
querem mutilar as filhas – às vezes é muito vio-
lento – não se pode fazer nada contra, apenas 
conversar: porque o fizeste, sabes que não é bom 
por isto e por isto? Em geral, passado um tempo, 
percebem. A pressão social é enorme, não as po-
demos ajudar a lutar contra isso, porque não es-

Eu simplesmente
tirei vantagem do que
a minha mãe aprendeu

taremos lá para ajudá-las quando tiverem proble-
mas com as suas famílias. Tem de ser a escolha de 
cada uma. Algumas escolhem falar sobre isso, 
mas não as podemos pressionar, porque não sa-
bemos se conseguirão enfrentar as consequências 
sociais. O ativismo não pode ser um trabalho, 
temos de ser voluntários, fazê-lo enquanto traba-
lhamos. Quando o ativismo se transforma em 
trabalho, em negócio, é um problema.

O Mali está numa situação complicada, num 
clima de guerra civil, de fundamentalismo a 
crescer, de intervenção armada externa.
Não quero ser negativa, embora saiba que a situa-
ção é muito complexa, complicada, social e geo-
politicamente. Tão confusa… Mas eu sou de lá. 
Não se pode mudar de pátria porque há guerra. 
Não se pode mudar o amor, a crença e a confian-
ça que se tem no nosso país e na nossa cultura, só 
porque há guerra. Vamos ver.

Quais são as suas expectativas?
Que tudo se resolva e fique melhor do que antes. 
Espero que os malianos compreendam as suas res-

A
N

N
E-

C
H

R
IS

TI
N

E 
PO

U
JO

U
LA

T/
A

FP



8  maio 2013 – África21

ponsabilidades no que aconteceu. Claro que estou a 
falar dos políticos, mas também da população. Não 
há democracia sem o envolvimento da população. 
Doutra forma, é uma serpente que morde a própria 
cauda, um círculo vicioso sem fim.

Mas quais são as responsabilidades dos políticos?
Os políticos têm impedido que a educação, a 
cultura e a informação sejam utilizadas em todo 
o seu potencial.

Mas o Mali era sempre indicado como um 
bom exemplo em África. O que aconteceu?
O que aconteceu não é de agora, vem desde há 
dez anos, foi surgindo, devagarinho, como quan-
do pomos a mão dentro de água antes de ferver e 
não sentimos logo que queima. Não o viram 
acontecer, sobretudo quem estava de fora. Mas 
eu estava lá e já temia o resultado do que ia vendo 
no dia a dia, mas não podia imaginar que acaba-
ria por acontecer o que aconteceu.

Quais são agora os grandes desafios para o 
Mali?
O desemprego jovem, o péssimo sistema educati-
vo, a pobreza a aumentar, a rutura entre políticos 
e população, que cresce e cresce. Espero que os 
malianos consigam compreender que podemos 
mudar a situação e que ninguém a mudará por 

nós, ainda que possamos precisar de ajuda de 
fora. Mas, num certo momento, vamos ter de 
assumir as nossas responsabilidades para com o 
futuro do Mali.

A França [que está a intervir militarmente no 
Mali] está a ajudar ou a interferir?
A França está a ajudar. Precisamos da ajuda fran-
cesa, isso é claro. Como é que essa ajuda será no 
futuro? Depende da capacidade dos políticos 
malianos para a usar no bom sentido. Ninguém 
vem de fora fazer algo que as pessoas de dentro 
não queiram.

Os políticos do Mali têm rapidamente de as-
sumir responsabilidades no que aconteceu e assu-
mir o compromisso de o ultrapassar. A ajuda da 
França é bem-vinda. O exército está num estado 
lamentável. E não é só a França que está a ajudar, 
também o Chade, o que é importante, porque a 
ajuda vem também de dentro de África. A bola 
está do nosso lado, cabe-nos fazer o bem pelo 
Mali.

Está prestes a atuar de novo em Portugal, no 
Festival Músicas do Mundo, em Sines.
É um dos meus festivais favoritos! Estou tão 
contente. Adorei quando lá estive a primeira vez, 
foi extraordinário. Nunca mais me esqueci do 
espetáculo, o público foi fantástico.  

UMA MULHER COM GUITARRA

A figura de Rokia Traoré não passa despercebida. Alta e magra, nuca 
e cabeça a descoberto, faz-se acompanhar por uma guitarra acústi-
ca, algo pouco usual de ver nas mãos das mulheres do Mali. Mas 
Rokia Traoré contornou cedo a tradição ao escolher uma carreira na 
música, algo a que a elite da tribo Bambara, a que pertence, normal-
mente não se dedica. 

A artista – compositora e cantora – já esteve várias vezes em 
Portugal, onde vai regressar este verão, agora com um álbum novo, 
lançado em abril, Beautiful Africa, produzido pelo inglês John Parish. 
O Festival de Músicas do Mundo deste ano quis homenagear os ar-
tistas do Mali, «num momento em que a guerra e o fundamentalismo 
ameaçam um património imperecível da humanidade».  

Todos repetentes em Sines, Amadou&Mariam e Bassekou 
Kouyaté&Ngoni Ba vão atuar no dia 18 de julho, enquanto Rokia 
Traoré subirá aos palcos da cidade alentejana a 25 de julho. Será a 
terceira vez de Rokia Traoré em Sines, depois das participações em 
2004 e 2008.

Na minha 
fundação 
trabalho com 
mulheres, 
forçadas a 
casarem-se, 
mutiladas 
à força que 
querem mutilar 
as filhas
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“África do Sul é uma nação 
zangada, à beira de algo muito mau

GRAÇA MACHEL, viúva de Samora Machel,
esposa de Nelson Mandela 

1,7 milhões 
de dólares é o valor do prémio Templeton 
Prize com que foi distinguido o arcebispo 
sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 
1980, por promover «o amor e o perdão»

Sapadores angolanos removem minas
em área para projeto turístico transfronteiriço
A coutada de Luengue, em Mavinga, uma área de 80 mil metros quadrados onde 
será instalado o projeto turístico transfronteiriço Okavango/Zambeze (KAZA), na 
província do Kuando Kubango (sudeste de Angola), está a ser atualmente des-
minada pelo exército angolano. Para isso, foi mobilizado um efetivo de 280 pes-
soas, entre sapadores e pessoal de apoio, assim como modernos meios técni-
cos, como detetores eletrónicos, máquinas para ativar a destruição de minas, 
viaturas todo-o-terreno, ambulâncias e tendas de campanha. O pessoal envolvi-
do nesta operação foi submetido a um treinamento prévio.  

Além da coutada do Luengue, as forças armadas vão desminar igualmente a 
estrada que liga a comuna de Mavengue às margens do rio Cuchi, num total de 200 km, 
bem como o local onde será construída a nova ponte sobre o rio Cuebe, em direção 
à localidade da Jamba. De notar que o projeto Okavango/Zambeze, que está a ser 
desenvolvido por Angola, Zâmbia e Botswana e deverá ser um dos maiores proje-
tos turísticos transfronteiriços do mundo, abrange, só no território angolano, uma 
área de 270 quilómetros quadrados, compreendendo os municípios do Cuíto Cua-
navale, Mavinga, Rivungo e Dirico. No total, o projeto tem 444 quilómetros 
quadrados.

Em junho, terá lugar na cidade do Cuíto Cuanavale uma reunião de ministros 
de hotelaria e turismo dos países membros do KAZA. Em abril, a cidade acolheu 
um seminário regional sobre o empreendimento, que reuniu técnicos e especialis-
tas da área. 

Note-se que o Cuíto Cuanavale foi transformado em local histórico, pois foi 
ali que, no dia 23 de março de 1988, o exército do apartheid perdeu a sua batalha 
final, diante das tropas angolano-cubanas, o que abriu caminho ao fim do regime 
de segregação racial na África do Sul e à independência da Namíbia. Angola 
construiu no local um moderno aeroporto, designado «23 de Março», assim 
como um memorial, que, segundo esperam as autoridades, poderá atrair turistas 
de todo o mundo.

Delta do Okavango

D
R

Nigéria perdoa ex-governador 
condenado por corrupção
«É uma tragédia». Foi assim que reagiu o antigo 
chefe da Comissão de Crimes Económicos e Fi-
nanceiros, Nuhu Ribadu, perante a notícia do per-
dão concedido pelo Conselho de Estado do país 
ao ex-governador do estado de Bayelsa, Diepreye 
Alamieyeseigha, condenado em 2007 a dois anos 
de prisão por corrupção. Bayelsa é um dos esta-
dos produtores de petróleo no sul da Nigéria. 

O ex-governador, acusado por grupos anticor-
rupção de ter desviado 55 milhões de dólares de 
fundos públicos, teve de fugir em 2007 de Londres 
disfarçado de mulher, regressando a Lagos, de-
pois de a polícia londrina ter encontrado um milhão 
de dólares em cash na sua residência na capital 
britânica. Nesse mesmo ano, surpreendentemen-
te, foi alvo de um impecheament e condenado a 
dois anos de cadeia, mas foi libertado apenas um 
dia depois, «por serviços prestados ao país». 

Apenas dez meses depois, o Presidente 
Good luck Jonathan participava em comícios em 
Bayelsa ao lado de Diepreye. Os dois, note-se, são 
membros do mesmo grupo étnico. Em abril, o 
Conselho de Estado nigeriano resolveu perdoar os 
crimes cometidos pelo ex-governador, alegando 
que este tinha tido, em geral, «um impacto positivo 
na economia da nação», o que levou Rabadu a 
contestar: «Isso é risível!» A embaixada dos EUA 
em Lagos também se manifestou acerca do as-
sunto. Numa mensagem postada no Twitter, afir-
mou que o perdão concedido a Diepreye «é um 
retrocesso na luta contra a corrupção». 

Diepreye Alamieyeseigha
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“Estamos prontos a acolher as 
vantagens do investimento chinês 
em França

FRANÇOIS HOLLANDE, 
Presidente da França, na visita de Estado à China

400 milhões
de turistas chineses devem 
deslocar-se ao estrangeiro
nos próximo cinco anos

Angola faz «grandes progressos»
nos direitos humanos
A avaliação é da comissária das 
Nações Unidas para os Direitos 
Humanos, Navi Pillay, que este-
ve em Angola em abril, a convite 
do Executivo angolano, a fim de 
apreciar o estado dos direitos 
humanos no país. A oposição 
assim como as principais organi-
zações internacionais ligadas à 
matéria têm acusado recorrente-
mente as autoridades de viola-
rem tais direitos.  

Com frequência, são notícia 
nos media internacionais limita-
ções impostas, alegada ou realmente, pelo Executivo a determinadas 
liberdades, como liberdade de manifestação, liberdade de expressão e 
liberdade de imprensa, assim como supostos atos de violência cometi-
dos contra cidadãos despejados, imigrantes ilegais e outros. 

Depois da sua breve estada em Angola, durante a qual visitou 
vários locais e contactou com diferentes personalidades, inclusive da 
oposição e da sociedade civil, Navi Pillay declarou ter constatado a 
existência de «grandes progressos» no domínio dos direitos huma-
nos. Um dos destaques da visita da comissária da ONU a Angola foi 
a sua deslocação à província da Lunda Norte, no leste do país, junto 
à fronteira com a República Democrática do Congo. A região, uma 
grande produtora de diamantes, é conhecida pela existência de um 
grande número de imigrantes ilegais, atraídos pelo garimpo. As auto-
ridades angolanas são acusadas, em relatórios que circulam interna-
cionalmente, de cometerem atos de violência e outros abusos contra 
tais imigrantes. Navi Pillay declarou-se satisfeita com os recentes en-
tendimentos entre as autoridades provinciais dos dois países, para 
melhorar as condições em que os imigrantes ilegais são detidos e 
agilizar o seu repatriamento. Depois de reafirmar que estes devem ser 
tratados com humanidade, concordou com a posição angolana de 
expulsar todos aqueles que não estiverem legais no seu território. 

A diplomata realçou a garantia que recebeu do Presidente José 
Eduardo dos Santos, segundo o qual Angola vai continuar a defen-
der os direitos humanos. De notar que o país possui uma área go-
vernamental que cuida exclusivamente dos direitos humanos: a se-
cretaria de Estado dos Direitos Humanos, dependente do ministério 
da Justiça e dos Direitos Humanos. Pillay sugeriu a criação de uma 
«autoridade nacional para os direitos humanos», com caráter inde-
pendente, que se encarregaria de registar eventuais reclamações 
dos cidadãos. Observadores locais consideram que esse papel 
pode ser exercido pelo Provedor de Justiça, que já existe. 

Navi Pillay, alta comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

Prática de tortura nos EUA
após 11 de setembro de 2001
Um relatório independente tornado público em abril deste ano 
nos Estados Unidos afirma enfaticamente que «é indiscutível 
que os EUA cometeram tortura» depois dos ataques terroris-
tas ocorridos no dia 11 de setembro de 2001. Elaborado pelo 
Constitution Project, um grupo de pesquisa e advocacia lide-
rado por dois antigos membros do Congresso norte-america-
no, um democrata, James R. Jones, e outro republicano, Asa 
Hutchinson, o relatório, com 577 páginas, foi baseado em en-
trevistas realizadas com prisioneiros, assim como funcioná-
rios americanos e estrangeiros. De notar que um outro relató-
rio, com seis mil páginas, elaborado pelo comité de segurança 
do Senado com base em documentos oficiais, continua classi-
ficado até ao momento.

O relatório do Constitution Project estudou o tratamento 
das autoridades norte-americanas aos prisioneiros em Guan-
tánamo, Afeganistão e Iraque, que comprovou terem sido 
usados métodos de interrogatório, como simulação de afoga-
mento, detenção em cubículos, colocação em posições incon-
fortáveis durante horas, técnicas para manter os prisioneiros 
acordados durante dias e outros, que os próprios EUA consi-
deram «tortura» quando utilizados noutros países. 

Depois de referir que «não existem evidências sólidas de 
que tais métodos produziram resultados válidos», o relatório 
considera que estes «afetaram a imagem do nosso país e re-
duziram a capacidade dos EUA de censurar moralmente ou-
tros países, assim como aumentaram o risco dos agentes 
americanos, quando eventualmente capturados». 

O documento criticou em particular os advogados do Go-
verno, por elaborarem pareceres «acrobáticos», a fim de justifi-
carem os atos de tortura, assim como os médicos e outros pro-
fissionais de saúde que participaram em tais atos. Embora 
focado principalmente na era Bush, o relatório critica igualmente 
a administração do Presidente Obama, que, em 2009, recusou-
-se a apoiar a criação de uma comissão nacional para investigar 
os programas antiterrorismo pós-11 de setembro de 2001.    
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“As relações China-
África só podem conjugar-se 
no futuro, nunca no pretérito 

XI JINPING, Presidente da China 

4 milhões
de pessoas abandonaram a Síria desde o início 
dos conflitos entre tropas do regime e rebeldes, 
há dois anos, revelou  o ACNUR em 5 de abril

África tem água suficiente… 
debaixo da terra
Debaixo das areias e terras africanas existem 
mais de 500 mil quilómetros cúbicos de água, 
o que equivale a cem vezes a quantidade 
existente à superfície. A descoberta foi anun-
ciada pela revista científica Environmental 
Research Letters. Isso é suficiente para resol-
ver os problemas do continente resultantes da 
falta de abastecimento de água, mas as reser-
vas existentes precisam de ser exploradas. 
Quarenta por cento dos africanos, note-se, 
não têm acesso à água. Em 2011, o continen-
te registou a pior seca dos últimos 60 anos. 
Um dos maiores desertos do mundo – o Sara 
– está localizado no norte de África. Parado-
xalmente, é nessa região onde existe o maior 
armazenamento de água subterrânea. Segun-
do aquela revista, a quantidade armazenada 
nas bacias sedimentares da Líbia, Argélia e 
Chade é equivalente a uma espessura de 75 
metros de água. As outras regiões onde exis-
tem igualmente grandes reservas de água são 
o litoral da Mauritânia, Senegal, Gâmbia e 
parte da Guiné-Bissau, o Congo e a zona limí-
trofe entre a Zâmbia, Angola, Namíbia e 
Botswana.  
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Manifestação antigovernamental
proibida em Angola
Em 30 de março, uma tentativa de manifestação do autodenominado «Movimento Re-
volucionário» (MR), com ligações à UNITA, o maior partido da oposição local, foi frustra-
da pelas forças policiais em Luanda, sob a alegação de que tinha sido proibida pelo go-
verno provincial. O objetivo da manifestação era protestar contra o suposto 
desaparecimento, a 27 de maio de 2012, de dois jovens, Isaías Cassule e António Alves 
Kamulingue, quando tentavam organizar uma ação reivindicativa com alguns ex-milita-
res. Segundo o MR, os dois jovens nunca mais foram vistos depois dessa data.

De acordo com a Constituição angolana, as manifestações devem ser comuni-
cadas previamente às autoridades locais, mas não carecem de qualquer autoriza-
ção, só podendo ser proibidas em situações específicas, uma das quais se os seus 
promotores as quiserem realizar em locais interditos. Caso isso aconteça, as auto-
ridades devem comunicar atempadamente aos promotores das manifestações a 
sua proibição. O MR diz não ter recebido nenhuma comunicação nesse sentido, 
mas a polícia assegura ter recebido uma notificação do governo provincial de 
Luanda proibindo a manifestação, em virtude de já ter autorizado a realização, no 
mesmo dia e à mesma hora, de um festival de motociclismo na Praça da Indepen-
dência, local previsto como o ponto alto da manifestação. 

Os manifestantes queriam concentrar-se em frente a um dos cemitérios da cidade, 
de onde seguiriam para a Praça da Independência, mas foram impedidos pela polícia. 
Dezoito deles foram detidos, porque, segundo os agentes da ordem, estavam a pertur-
bar os cidadãos que se tinham deslocado ao cemitério por motivos pessoais. Os detidos, 
entre eles dois líderes do MR, o rapper Brigadeiro Matafrakuz ou Ikonoclasta e Adolfo 
Campos, foram postos em liberdade poucas horas depois. 

A polícia terá também proferido ameaças aos jornalistas presentes, assim como a 
uma investigadora do Human Rights Watch, Lisa Rimli, que estava no local. A ação po-
licial foi criticada por várias vozes em Angola. O escritor Ondjaki, por exemplo, escreveu 
no Novo Jornal: «É com tristeza (no mínimo, vou chamar-lhe tristeza…) que vejo um 
qualquer angolano ser detido, ameaçado, molestado, porque desejou manifestar-se. 
Simplesmente manifestar-se».   

Mensagem para África21
Caro diretor

Em primeiro lugar, muito me agrada que CartaCapital tenha a feliz opor-
tunidade de alcançar o público de sua revista. A qual, eis meu segundo ponto, 
é, na minha sincera visão, de ótima qualidade. Acho que vocês, de África21, 
conduzem uma operação mais que meritória, de todos os pontos de vista.

CartaCapital começou como mensal, tornou-se quinzenal um ano e meio 
depois e enfim, a partir de agosto de 2001, semanal. África21 poderia seguir 
pelo mesmo caminho?

Grande abraço e parabéns
Mino Carta

Nota da Direção: Agradecemos os parabéns. África21 não tem, para já, 
planos de passar a semanal. 
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“Nenhum continente tem um 
potencial mais importante e vantagens 
iguais às de África

BARACK OBAMA, Presidente dos EUA   

3 centímetros   
por ano é a velocidade a que a 
América se afasta da Europa

Combate à pirataria no golfo da Guiné
São Tomé e Príncipe está entre os sete países africanos que po-
derão beneficiar do programa CRIMGO (Critical Maritime Routes 
in the Gulf of Guinea) lançado em janeiro deste ano pela União 
Europeia. É uma resposta aos apelos da comunidade internacio-
nal, mas sobretudo das companhias de transportes que operam 
nesta região. Benim, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Nigéria 
e Togo completam o leque de países incluídos no programa.

O anúncio foi feito pelo Chefe do Estado-Maior General das 
Forças Armadas de Portugal numa «Reflexão sobre a Pirataria na 
Região do Golfo da Guiné», na capital santomense em abril. O 
objetivo, segundo Luís Araújo, é promover o treino e a formação 
de guardas costeiras nos países do golfo da Guiné, estabelecer 
uma rede de informação regional sobre os atos de pirataria ocorri-
dos nesta região, desenvolver uma estrutura para cooperação 
entre agências e promover a cooperação internacional. O progra-
ma está desenhado para durar três anos. 

Por sua vez, a embaixadora de Portugal em STP defendeu a 
necessidade dos países do golfo da Guiné e as instituições regio-
nais estabelecerem mecanismos de coordenação e colaboração 
para o combate mais eficaz à pirataria. Maria Paula Cepeda pro-
pôs a realização de uma cimeira ainda este ano com este 
objetivo. 
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Países da SADC realizam exercício militar

Elementos do exercício «Zambeze azul», na Base Aérea de Luanda
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De 1 a 28 de junho, tem lugar na cidade angolana de Saurimo, capital 
da província da Lunda Sul (leste do país), um exercício militar designa-
do «Zambeze Azul», no qual deverão participar os efetivos da força 
aérea dos treze países membros da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC): Angola, Botswana, Congo Democrático, 
Lesoto, Madagáscar, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, 
Swazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. A participação assim 
como os meios a dispor por cada país serão voluntários.

 O «Zambeze Azul» enquadra-se na preparação das forças arma-
das da SADC para a realização de operações de manutenção da paz. 
Os objetivos do exercício são reforçar a cooperação em operações de 
busca e salvamento, elevar a capacidade técnica dos meios, aumentar 
o nível de segurança dos voos e aperfeiçoar a formação do pessoal, 
padronizando os procedimentos com vista à elaboração de uma «dou-
trina aérea regional». Este tipo de exercícios corresponde a uma deci-
são do Comité Permanente de Aviação Militar da SADC. O anterior 
exercício do género, denominado «Blue Cluster», aconteceu em 
agosto de 2011 na África do Sul.  

Confraria defende região demarcada para o grogue de Santo Antão 
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“A Arábia Saudita apoiou-nos e 
ajudou sobre quase todas as questões 
que preocupam os EUA

JOHN KERRY, secretário de Estado
norte-americano 

4,5%
foi o aumento do número
de turistas registado
pelo Brasil em 2012

A Confraria do Grogue de Santo Antão, criada em 2008 para promover e valorizar a 
aguardente produzida nesta ilha cabo-verdiana, realizou no fim de março a sua 
quinta reunião anual, defendendo a criação de uma região demarcada e de uma 
entidade reguladora que emita um selo de qualidade após verificação do produto.   

A ilha de Santo Antão é reconhecida pela qualidade da sua aguardente, produ-
zida à base de cana sacarina. Contudo, é corrente o uso do açúcar como matéria-
-prima, por ser mais barato e devido à pequena quantidade de cana produzida local-
mente, prática que a confraria critica e procura combater.  

A confraria tem cerca de 150 confrades, na maior parte da ilha de Santo Antão. 
Durante o recente encontro foram entronizados novos confrades, entre os quais o 
presidente da Câmara Municipal da Praia e o ministro da Cultura, Mário Lúcio Sou-
sa, como membros de honra.

As ambições regionais do Chade 
Produtor (modesto) de 
petróleo desde 2003, o 
Chade ganhou influência 
e prestígio internacional 
com o seu papel nas cri-
ses do Mali e da Repúbli-
ca Centro-Africana, e o 
presidente Idriss Deby 
Itno parece determinado 
a obter o seu reconheci-
mento como o novo líder da Comunidade sahelo-sariana, 
órfã desde a morte do seu fundador Mohamed Kadhafi. 

As tropas francesas e os 2250 militares chadianos en-
viados para o norte do Mali – e que estiveram na primeira 
linha na caça aos islamistas, tendo perdido 47 homens – 
iniciaram a sua retirada. De agora em diante é a MISMA 
(Missão Internacional de Apoio ao Mali) sob comando afri-
cano que deve ajudar o exército maliano a manter as cida-
des reconquistadas e a restaurar a autoridade de Bamako 
sobre a totalidade do território nacional. As evidentes fra-
quezas da MISMA, a resistência dos grupos islamistas ar-
mados e o não desarmamento dos rebeldes tuaregues do 
MNLA (Movimento Nacional de Libertação do Azawad), que 
acusam as tropas malianas de represálias contra as popu-
lações arabizadas do Norte, fazem recear um regresso à 
estaca zero.

Uma autêntica batalha de bastidores está em curso à 
volta da Constituição da futura Missão de estabilização da 
ONU (MINUSMA) que deverá substituir a MISMA a partir de 
julho, com Idriss Deby no centro das atenções como ator 
regional decisivo. 

Idriss Deby

D
R



 África21– maio 2013  15

D
R

“Acho que temos de dizer que a 
expressão ‘Primavera Árabe’ tem de ser 
abandonada. Nada de ‘primaveril’ está a 
acontecer.

THOMAS FRIEDMAN, colunista do The New York Times 

136 mil milhões
de dólares é o valor estimado
dos Fundos Soberanos dos países africanos

Angola e Itália reforçam cooperação
A cooperação entre Angola e a Itália pode ser reforçada, na sequência da visita do 
vice-presidente angolano, Manuel Vicente, àquele país europeu, em abril. Vicente 
deslocou-se ao país para participar na 3.ª Bienal internacional sobre a democracia, 
organizada pela cidade de Turim, e aproveitou também para tratar com as autorida-
des transalpinas o incremento dos laços de cooperação entre os dois países. Recor-
de-se que, em 1975, depois da proclamação da independência de Angola, o embai-
xador italiano foi o primeiro diplomata a ser acreditado pelas novas autoridades do 
país, quando o Ocidente ainda relutava em reconhecer o governo do MPLA.

O vice-ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Staffan de Mistura, con-
firmou, após um encontro com Manuel Vicente, que o seu país quer reforçar as 
relações com Angola, «apesar da atual transição política [na Itália]». Assim, as 
exportações italianas para Angola podem sofrer um aumento nos próximos 
tempos, mas Angola está interessada, em particular, em atrair Itália para os seus 
projetos de reindustrialização. A agricultura é outro setor onde os dois países 
poderão colaborar. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola da 
Itália (FIDA) anunciou, a propósito, o seu interesse em apoiar projetos agrícolas 
nas áreas rurais angolanas. Manuel Vicente em Itália
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“As únicas soluções duradouras 
para África são as soluções africanas

CHRISTOPHER DELL, comandante adjunto do AFRICOM 
(Comando Norte-Americano para África)

3 milhões 
de bebés morrem anualmente
no mundo, nas primeiras
quatro semanas de vida

Libertação dos franceses
sequestrados nos Camarões
A família francesa raptada no norte dos Camarões em fevereiro regressou sã e 
salva a Paris a 20 de abril, após dois meses de cativeiro. Reivindicado quinze 
dias depois pelo grupo islamista radical Boko Haram, o rapto impressionou es-
pecialmente a opinião internacional porque entre as vítimas figuravam os qua-
tro filhos do casal Moulin Fournier, com idades compreendidas entre os 5 e os 
14 anos. 

Os sequestros de estrangeiros trabalhando para as petrolíferas que operam 
na Nigéria é uma das formas de ação preferidas do MEND (Movimento para a 
Emancipação do Delta do Níger) mas nunca praticada anteriormente pela Boko 
Haram, implantada no Norte, muçulmano. Suscita também estranheza o facto 
dos islamistas nigerianos terem escolhido como alvo os Camarões, um país 
cujas relações com a Nigéria estão longe de serem as melhores devido a um 
longo contencioso fronteiriço. Os governos de Youndé e N’Djamena estão, pelo 
contrário, económica e estrategicamente unidos pelo oleoduto que transporta o 
petróleo chadiano até ao terminal de Kribi, na costa atlântica dos Camarões.
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“Não é verdade que não faltam 
médicos no Brasil, o país tem uma 
quantidade que está aquém de outros 
sistemas nacionais públicos

ALEXANDRE PADILHA, ministro brasileiro da Saúde

244 mil
toneladas de açúcar exportou 
Moçambique em 2012; são mais
23% que no ano anterior
e um máximo histórico

Caos em Bangui 
A capital da República Centro-africana (RCA), tomada em março pelos rebeldes do Seleka, con-
tinua mergulhada no caos, com pilhagens e combates mortíferos entre bandos rivais e o país à 
beira da bancarrota parece em risco de «somalização». Reunidos em N’Djamena a 18 de abril, os 
Chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) retocaram 
os acordos de Libreville para tomar em conta a mudança de regime entretanto acontecida em 
Bangui e a substituição do presidente eleito, François Bozizé, pelo «rebelde» Michel Djotodia. 

Mas Djotodia, que parece incapaz de disciplinar as várias fações do Seleka não rece-
beu um cheque em branco das instituições africanas. Durante o período de transição – 
reduzido a 18 meses em vez dos três anos anunciados por Djotodia – o poder executivo 
será exercido pelo primeiro-ministro Nicolas Tiangaye, oriundo da oposição mas nomeado 
por Bozizé depois dos acordos de Libreville. A CEEAC decidiu também aumentar para 
2000 os efetivos da sua força de intervenção na RCA – que não soube ou não quis impedir 
a tomada de Bangui pelos rebeldes. O chadiano Idriss Deby, anfitrião da cimeira e que 
mantém um número desconhecido de tropas na RCA, apelou à solidariedade dos países 
vizinhos e de todos os amigos do povo centro-africano. «Sem um centavo em caixa, a 
transição está condenada ao fracasso», disse o homem forte do Chade. Michel Djotodia
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“Ninguém imaginava que a Alemanha seria 
‘presidente’ da União Europeia, do Banco Central Europeu, 
nem que um país como o Chipre, de cinco milhões de 
habitantes [são apenas 800 mil], causaria medo na Europa

LULA DA SILVA, no fórum em Montevideu em 4 de abril

682
pessoas foram executadas em 
2012. Vinte e um países continuam 
a aplicar a pena de morte

Nicolas Maduro assume
a sucessão de Hugo Chávez 
O sucessor escolhido por Hugo Chávez tomou posse como Presidente da 
Venezuela a 19 de abril depois de vencer as primeiras eleições presiden-
ciais do pós-chavismo por uma margem inferior às previsões. Maduro, de 50 
anos, obteve 50,8% dos votos contra Henrique Capriles, 40 anos, candidato 
da oposição, o que representa um sério recuo em relação às eleições de 
dezembro de 2012, em que Chávez tinha obtido 55,1% dos sufrágios contra 
o mesmo adversário. 

Os Estados Unidos e a União Europeia apoiaram a petição de reconta-
gem dos votos formulada pela oposição e a comissão eleitoral autorizou 
uma auditoria parcial dos resultados, dando no entanto a vitória de Maduro 
como definitiva. A quase totalidade dos países da América Latina já reco-
nheceu o novo Presidente venezuelano e numerosos Chefes de Estado 
estiveram em Caracas para assistir à sua tomada de posse, entre os quais 
a brasileira Dilma Rousseff, a argentina Cristina Kirchner, o boliviano Evo 
Morales, o cubano Raul Castro e o iraniano Mahmoud Ahmadinejad. 
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“Estou triste por ver um veterano [Bubo 
Na Tchuto], um combatente da luta pela 
independência deste país acabar numa prisão 
norte-americana por tráfico de droga

JOSÉ RAMOS-HORTA, representante especial
do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau

5%
cerca de 20 mil USD é quanto Barack Obama 
vai devolver do seu salário em solidariedade 
com funcionários públicos afetados pelos 
cortes automáticos na despesa pública

O Brasil deverá apoiar a criação de uma indústria militar em Angola, 
segundo um memorando de intenções assinado em abril no Rio de Ja-
neiro, entre os ministros da Defesa de Angola, Cândido Van-Dúnem, e 
do Brasil, Celso Amorim. Os dois responsáveis encontraram-se à mar-
gem da Latin American Aerospace and Defense (Laad), a maior feira de 
defesa e segurança da América Latina. Na ocasião, foi realizada uma 
reunião entre empresários dos dois países do setor militar, com a pre-
sença dos dois ministros. 

Van-Dúnem e Amorim destacaram que a criação da indústria militar 
angolana, além de fator gerador de empregos, irá reduzir a dependên-
cia das forças armadas angolanas em termos de aquisição de equipa-
mentos e meios logísticos. Os dois países já possuem uma cooperação 
no domínio militar que dura há vários anos, tendo sido iniciada ainda 
durante o período da guerra em Angola. Recentemente, o maior país 
africano de língua portuguesa adquiriu ao Brasil seis aviões de combate 
Super Tucano, modelo A-29, comercializados pela Embraer.

Super Tucano, modelo A-29

Brasil apoia indústria militar angolana

Angola está empenhada atualmente na reestruturação e moderni-
zação das suas forças armadas – já consideradas das mais fortes de 
África – com a cooperação de diversos países. A comprovar essa polí-
tica, adquiriu, também recentemente, seis aviões de instrução Cessna 
172 R, de fabrico norte-americano, para a Força Aérea. Os aparelhos 
foram entregues em abril à Escola de Aeronáutica Militar, no Lobito (lito-
ral-centro). Na ocasião, Cândido Van-Dúnem elogiou a crescente coo-
peração entre Angola e os EUA, «sobretudo no domínio militar e das 
Forças Armadas».
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STP dispensa vistos de entrada
para cidadãos angolanos
Os angolanos que queiram visitar São Tomé e Prín-
cipe por um período não superior a 15 dias poderão 
entrar sem visto. O governo são-tomense adotou 
uma resolução que isenta de «visto de entrada e 
permanência aos cidadãos angolanos no território 
nacional». A medida que visa facilitar o intercâmbio 
entre os dois países, nomeadamente na área de 
negócios, foi bem recebida pelos angolanos. Ainda 
não está claro se essa medida será alargada a ou-
tros países da sub-região. Angola é para as autori-
dades são-tomenses um parceiro estratégico.

�  JONATHAN DEAL Este 
ambientalista sul-africano é 
um dos seis vencedores deste 
ano do The Golden Environ-
mental Prize, instituído em 1989 pelos multimilionários norte-americanos 
Richard e Rodha Goldman para reconhecer o papel de ativistas ambien-
tais que façam a diferença nas suas comunidades, nos seus países e no 
planeta. O prémio tem um valor pecuniário de 150 mil dólares. O sul-
-africano notabilizou-se pela sua campanha para proteger o Karoo, uma 
região da África do Sul conhecida pelos seus recursos agrícolas e pela 
sua vida selvagem. A luta principal de Deal é contra o fracking, ou fratura 
hidráulica, uma técnica usada para extrair gás natural e petróleo do sub-
solo. Pensa-se que o Karoo poderá reter um dos maiores depósitos de 
gás natural do mundo, capaz de abastecer a África do Sul por 400 anos. 
Jonathan Deal afirma que se as petrolíferas não abandonarem esta prá-
tica, ele prevê «a destruição do ambiente não só na África do Sul, como 
em todo o continente e no mundo».

� MARGARIDA MATSINHE Licenciada em Saúde Pública, esteve sem-
pre ligada ao ministério da Saúde de Moçambique até à sua reforma, quan-
do passou a trabalhar na ONG norte-americana Village Reach, que se dedi-
ca à promoção do acesso das comunidades pobres aos serviços de saúde. 
Viveu de perto os problemas da população em ter acesso à vacinação, 
desde a data da independência, quando 90% dos moçambicanos não tinha 
acesso a essa forma de tratamento, de tal maneira que fez da vacinação a 
sua causa. Graças ao seu esforço, conseguiu aumentar de 69% para 95% 
o número de crianças com acesso à vacinação no país, reduzir de 80% para 
apenas 1% a falta de vacinas em quatro províncias de Moçambique e au-
mentar de 40% para 96% o tempo de acondicionamento climatizado de va-
cinas no país. Por tudo isso, aos 64 anos de idade, recebeu da Fundação Bill 
e Melinda Gates o Prémio Gates Vaccine Inovation, «pelo seu papel na re-
moção de obstáculos ao acesso das crianças às vacinas».

�  STANISLAV PETROV No dia 26 de setembro de 1983, este ex-oficial 
russo evitou uma guerra nuclear, ao decidir, movido apenas pela sua intui-
ção e pela sua experiência, que era falso o sinal de alarme disparado no 
posto de comando nuclear Serpukhov-15, a 100 quilómetros de Moscovo, 
relativamente a um ataque de mísseis norte-americanos. Tinha razão. 
Como se verificou mais tarde, o sistema estava com um defeito nos deteto-
res do satélite pela luz do sol. Por isso, Petrov recebeu recentemente o 
Prémio Internacional Dresden, atribuído anualmente a personalidades cujo 
trabalho tenha evitado um conflito militar ou contribuído para cessar a violên-
cia. Criado pela organização Amigos de Dresden, o valor do prémio é de 25 
mil euros (cerca de 32 mil dólares). Modesto, Petrov comentou: «Não fiz 
nada de heroico, mas apenas e simplesmente o meu trabalho. É tudo».

�

�

�

Jornalista angolana eleita
vice-presidente da FJA
A jornalista Luísa Rogério, secretária-geral do Sindicato 
de Jornalistas Angolanos (SJA), foi eleita no mês pas-
sado, em Casablanca, Marrocos, vice-presidente da 
Federação dos Jornalistas Africanos (FAJ, em inglês). 
Repórter-principal do Jornal de Angola, estatal, Luísa 
Rogério é o primeiro profissional lusófono a atingir um 
cargo tão elevado na referida entidade. Outra jornalista 
de língua portuguesa, a cabo-verdiana Fatimah Ab-
dulkareem, presidente da Associação de Jornalistas do 
arquipélago, foi escolhida para dirigir o Comité Pan-
-Africano da FAJ para as questões de género. O novo 
presidente da Federação dos Jornalistas Africanos, o 
nigeriano Muhammed Garba, afirmou que Nigéria, An-
gola e Etiópia são, supostamente, os países africanos 
onde o estado da liberdade de imprensa é «preocupan-
te». Ele prometeu trabalhar com a Federação Interna-
cional de Jornalistas para garantir a proteção e melho-
rar as condições sociais dos jornalistas africanos. 
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Luísa Rogério

500 mil milhões
de dólares é o valor do investimento
no estrangeiro da China  prometido
por Xi Jinping os próximos cinco anos
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Foi em 1999 que o Presidente chinês 
Jiang Zemin lançou a famosa política do 
Zou Chuqu – traduzida em inglês por 
going out – para incitar os seus compatrio-
tas e em particular as empresas a sair das 
fronteiras do Império do Meio à (re)des-
coberta do mundo. 

Desde então, tudo aconteceu muito 
depressa: em pouco mais de dez anos, a 
China converteu-se na primeira potência 

comercial do mundo, primeira parceira 
económica de África, segunda parceira da 
América Latina. 

As velhas potências – Estados Unidos, 
União Europeia, Japão – falam da expansão 
chinesa em termos bélicos, alertando o resto 
do mundo contra um «novo imperialismo», 
supostamente mais predador e perigoso 
para a democracia, os direitos humanos e o 
ambiente que todos os anteriores. Dizem 

Trabalhadores chineses da Zhongyuan 
Petroleum Exploration Bureau com 
trabalhadores sudaneses no Sudão do Sul

África e América Latina de braços abertos

china expande-se pelo mundo
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África e América Latina de braços abertos
que Pequim só está interessado em explorar 
as matérias primas dos outros continentes 
para alicerçar a sua própria potência na con-
quista da hegemonia mundial. 

Os dirigentes chineses rejeitam os proces-
sos de intenção e dirigem-se diretamente aos 
governos e à opinião pública para fazer valer 
os seus argumentos. Face ao Ocidente atola-
do em dívidas, as formidáveis reservas finan-
ceiras da China são a locomotiva que puxa o 

desenvolvimento da economia mundial. 
São elas a tábua de salvação de Estados e 
multinacionais em dificuldades. 

Porque haveriam os países em desenvolvi-
mento de renunciar aos investimentos chi-
neses para recuperar o seu atraso, preencher 
o seu défice de infraestruturas e reivindicar 
um papel ativo na marcha do mundo? 

niCole Guardiola e Jonuel Gonçalves 
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ssim que foi empossado, o novo 
Presidente chinês Xi Jinping 
escolheu África para expor as 

grandes linhas da estratégia chinesa para 
os próximos dez anos, estratégia em que 
o continente está destinado a ocupar um 
lugar privilegiado devido ao seu dina-
mismo económico e demográfico.  

Depois de Moscovo, Xi Jinping 
empreendeu em março o seu primeiro 
périplo africano, iniciado na Tanzânia e 
terminado em Brazzaville, dois parcei-
ros «históricos» que completarão em 
breve meio século de cooperação. Pelo 
meio, houve a Cimeira dos BRICS em 
Durban (ver artigo nas páginas seguintes) 
que teve precisamente África, o seu de-
senvolvimento e industrialização como 
ponto focal, para a qual foram convida-
dos os Presidentes da União Africana 
(UA) e da Comissão da UA, do comité 
das infraestruturas do NEPAD (Nova 
Parceria para o Desenvolvimento de 
África) e das oito comunidades econó-
micas regionais africanas.

África é uma parceira
estratégica
de longo prazo 

Como é hábito desde a realização 
em Pequim em 2006 do primeiro Fó-
rum de Cooperação China-África, o 
périplo africano de Xi Jinping provocou 
na imprensa ocidental uma avalanche de 
comentários ácidos à expansão chinesa 
em África, à sua voracidade pelas maté-
rias primas e ao «colonialismo chinês». 

Por isso, o murro na mesa do governa-
dor do Banco Central da Nigéria, Lamido 
Sanussi, num artigo de opinião publicado 
pelo Financial Times de 11 de março, teve 
um sucesso mediático planetário. Sanussi 
afirmava que a China «toma-nos matérias 
primas e fornece-nos produtos manufatu-
rados, o que era a essência do colonialis-
mo», o que foi interpretado como a confir-
mação do diagnóstico feito pela secretária 
de Estado norte-americana Hillary Clin-
ton na Zâmbia, em 2011, de que os inves-
timentos chineses têm com alvo os recur-
sos naturais e beneficiam exclusivamente 
os dirigentes enquanto os EUA apoiam 
um desenvolvimento sustentado em pro-
veito dos povos. 

Em todo o caso, Sanussi foi muito mais 
ouvido do que as vozes do secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon, ou da economista 
zambiana Dambisa Moyo, que destacam o 
papel da China no atual surto de desenvol-
vimento económico de África.

Moyo, que se tornou mundialmente 
famosa em 2009 com a publicação do 
seu livro Dead Aid: Why Aid Is Not 
Working – There Is Another way for Afri-
ca (Porque é que a ajuda não está a fun-
cionar – Há outra saída para África) 
voltou a afirmar em fevereiro, numa 
entrevista à CNN, que Pequim já fez 
mais pelo desenvolvimento e a luta 
contra a pobreza em África que todos os 
programas de ajuda do Ocidente.

Segundo a jovem economista «a 
China quer preferência no acesso aos 
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Mal se soube do périplo africano do Presidente Xi Jinping 
soaram os alarmes em algumas capitais ocidentais sobre os 
perigos da expansão chinesa no continente. No entanto, a 
maioria das lideranças em África estão, aparentemente, 
pouco preocupadas com a presença da China nos seus países, 
porque a via para o desenvolvimento do «grande dragão» 
seduz os estadistas africanos.

A

china expande-se pelo mundo
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recursos minerais e energéticos nos paí-
ses em que eles são abundantes, como os 
africanos. Por isso, promove a entrada 
de capital no continente – empréstimos 
e investimentos em infraestruturas. As-
sim, estimula o comércio, o empreende-
dorismo, cria empregos e promove a 
competitividade. O modelo chinês ofe-
rece às economias africanas oportunida-
des reais de crescimento e de fazer parte 
da economia global». 

Os mais severos detratores de Moyo 
dão-lhe a razão num único ponto: a ofen-
siva chinesa em África dotou o continente 
de um parceiro alternativo e com dinheiro 
para recuperar o seu défice crónico de in-
vestimentos estruturais, nomeadamente 
nos setores dos transportes e da energia, 
avaliados pelo Banco Mundial e as agên-

Xi Jinping com o seu 
homólogo Jakaya Kikwete 
da Tanzânia, país onde 
iniciou o seu périplo 
africano, em abril.
A China é o segundo maior 
investidor no país

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
CHINESES EM ÁFRICA
DESDE 2005 (em dólares)

1 - NIGÉRIA 15,6 MIL MILHõES
8,2 mil milhões em Energia – incluindo petróleo; 3,8 mil milhões em transportes
e 3,2 mil milhões em imobiliário

A Nigéria é o sexto destino preferido dos chineses no mundo, à frente do Reino 
Unido e da Rússia. As maiores transações dizem respeito à compra dos ativos, 
adquiridos pela Sinopec em 2012 por 2,5 mil milhões de dólares. A maior compra 
anterior tinha sido, em 2008, a compra da South African Petroleum pela Conooc 
por 2,27 mil milhões de dólares.

2 - ARGÉLIA 10,5 MIL MILHõES
8,8 mil milhões em transportes;1,3 mil milhões em imobiliário.

3 - ÁFRICA DO SUL 8,6 MIL MILHõES
5,9 mil milhões em serviços financeiros; 2,7 mil milhões na indústria mineira.
Um montante de 5,6 mil milhões foi investido na compra de 20% do capital
do Standard Bank, maior estabelecimento financeiro do continente, pelo Industrial 
and Commercial Bank of China (ICBC). O segundo negócio mais importante foi a 
compra da mineira Metorex, com importantes ativos da RD Congo, pela Jinchuan, 
que custou 1,36 mil milhões de dólares.

4 - ÉTIOPIA 7,8 MIL MILHõES
2,9 mil milhões em energia e 2,4 mil milhões em transportes e tecnologia

5 - RD CONGO 7,8 MIL MILHõES
7,2 mil milhões na indústria mineira e 660 milhões na energia.
A Fundação norte-americana Heritage releva quatro transações superiores a mil 
milhões de dólares realizadas por China Eximbank, China Railway Engineering, 
China Metallurgical, Sinohydro e Minmetals (que comprou os ativos da mineira 
canadiana Anvil por 1,28 mil milhões de dólares).

6 - CHADE 6,8 MIL MILHõES
6,6 mil milhões em transportes

7 - ANGOLA 6,5 MILHõES
5 mil milhões em imobiliário e mil milhões em energia
A «centralidade» de Kilamba Kilaxi em Luanda custou oficialmente 3,5 mil milhões 
de dólares pagos pelo Estado chinês em troca de petróleo angolano.

8 - NÍGER 5,2 MIL MILHõES
5 mil milhões investidos pela CNPC no setor dos hidrocarbonetos em junho de 
2008

9 - SERRA LEOA 4,7 MIL MILHõES
3 mil milhões em transportes e 1,8 mil milhões em minas

10 - CAMARõES 4,6 MIL MILHõES
1,6 mil milhões em transportes, 1,5 mil milhões em energia e 870 milhões em 
agricultura 

Fonte: Relatório publicado em 2012 pela norte-americana Fundação Heritage
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cias para o desenvolvimento em mais de 
50 mil milhões de dólares/ano. 

Além dos investimentos chineses – 
sob a forma de doações, perdão de dívi-
das, empréstimos bonificados em troca 
de concessões de exploração, e investi-
mentos diretos, públicos ou privados –, 
a «voracidade» chinesa manteve os pre-
ços das matérias primas em níveis que 
permitem aos africanos aumentar as 
suas receitas orçamentais e criou uma 
«saudável competição» entre potências 
velhas ou emergentes pelo estabeleci-
mento de parcerias estratégicas com 
África. Turquia e Irão estão entre os 
mais recentes candidatos.

Porquê, então, tanto alarmismo no 
Ocidente, tantos relatórios das ONG e 
reportagens jornalísticas para denunciar 
os malefícios da «invasão» chinesa?

«Dor de cotovelo», ironizam estadistas 
africanos, com alguma razão. O sentimen-

to de «perda» dos governos e empresas 
ocidentais perante a irrupção deste «dra-
gão» chinês no que consideravam os respe-
tivos «pátios traseiros» – América Latina 
para os Estados Unidos e Espanha, África 
para os ex-colonizadores europeus – é de-
masiado evidente. As posições conquista-
das pela China foram em detrimento des-
tes «parceiros tradicionais». 

Esquecem aparentemente que há 
pouco mais de dez anos os macroecono-
mistas aconselhavam os investidores 
ocidentais a abandonar à sua sorte um 
continente que representava apenas 2% 
do comércio mundial para se dedicar a 
negócios mais seguros e lucrativos. 

A REVIRAVOLTA DO MILÉNIO 
A China teve uma melhor perceção do 
potencial africano e apostou nele no 
preciso momento em que os outros in-
vestidores se retiravam, comprando 
muitas vezes empresas já existentes – 
nacionais e estrangeiras – à beira da fa-
lência que os seus proprietários deseja-
vam abandonar. A posição marginal que 
o continente ocupava na economia glo-
bal na viragem do milénio relativiza a 
importância das «conquistas» realizadas 
pela República Popular da China em 
África na última década. 

A China tornou-se o primeiro parcei-
ro comercial de África em 2009, o comér-

cio bilateral passou de 10 mil milhões de 
dólares para cerca de 200 mil milhões em 
2012, mas as exportações com destino ao 
continente africano só representam 4% 
das exportações chinesas (contra 2% há 12 
anos) e a parte de África nas importações 
da China é de 5,3%.

Por outras palavras, o comércio si-
no-africano cresceu muito mas foi por-
que o comércio mundial se expandiu 
velozmente até à crise financeira de 
2008 e porque a China se tornou na 
primeira potência comercial mundial.

A ofensiva chinesa dotou 
o continente africano 
de um parceiro com 
dinheiro para recuperar 
o défice crónico de 
investimentos estruturais

K
H

A
LE

D
 D

ES
O

U
KI

/A
FP

Colaboradores chineses a trabalhar no Nile Textile Group, em Port Said, Egito
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A alegada inundação dos mercados 
africanos por produtos chineses de baixa 
qualidade e a sede inextinguível de petró-
leo africano são outras «ilusões de ótica». A 
maior fatia das exportações chinesas para 
África é constituída por produtos semi-
transformados: fios e tecidos para a indús-
tria têxtil, produtos mecânicos e elétricos, 
máquinas, ferramentas, bens de equipa-
mento e veículos; tecnologias de ponta 
(eletrónica e telecomunicações) e os bens 
de consumo pesam pouco mais de 20%.

Quanto ao petróleo, a China impor-
ta atualmente 23% do seu crude a Áfri-
ca, sensivelmente a mesma percentagem 
que os EUA ou a França, e a sua parte na 
produção africana é ainda diminuta, ex-
ceto no Sudão.

INFRAESTRUTURAS COMO MERCADO 
África é o segundo mercado de projetos 
contratuais da China. Fruto da estratégia 
win-win adotada por Pequim, da sua capa-
cidade financeira, e das grandes empresas 
chinesas de construção e obras públicas, 
esta posição quase hegemónica é a principal 
responsável da «visibilidade exacerbada» da 
presença do Império do Meio em África. 

As empresas chinesas têm construí-
do de tudo (estradas, caminhos de ferro, 
barragens, hospitais, habitações, está-
dios, edifícios administrativos) por con-
ta da ajuda pública chinesa (como a 
emblemática sede da União Africana em 

Trabalhadores chineses
em Cabinda, durante
a realização do CAN 2010

2400 mil milhões de dólares – valor estimado das reservas cambiais da China em 2010 

200 mil mlhões de dólares – capital da Chinese Investment Co., Fundo soberano criado em 2007  

1000 milhões de dólares/semana – valor médio dos investimentos chineses no mundo 

11,8 mil milhões de dólares pagou a CNOOC para comprar a companhia canadiana 
de petróleo e gás Nexen em fevereiro de 2013, maior «compra» chinesa até à data

3870 mil milhões de dólares – valor das trocas comerciais da China em 2012, primeira 
potência comercial  

16% – a parte da China nas exportações mundiais de produtos manufaturados, 
da qual 44% se destinaram aos EUA, União Europeia e Japão

9% – a parte da China das importações mundiais (em 2011, contra 3,5% em 2001), 
primeiro comprador mundial

40% – peso das matérias-primas nas importações chinesas em 2007 (20% em 2002) 

20% – contributo da China para o crescimento económico mundial no período 2000-2010

O PESO DA CHINA NA ECONOMIA GLOBAL

Investimentos chineses por regiões geográficas 

Evolução do investimento chinês em África (em milhões de dólares)

Investimentos chineses em África por setores

Ásia  71%
América Latina 13%
Europa  6%
Oceânia  4%
América do Norte 3%
África  3%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

74,81 317,43
391,68 519,86

1574,31

5490,55

2111,99

Minas 29%
Indústria 22%
Construção 16%
Finanças 14%
Serviços comerciais 6%
Venda em grosso e retalho 4%
Agricultura, produtos florestais,
pesca 3%
Pesquisa científica,
prospeção geológica 3%
Outros  3%



28  maio 2013 – África21

Addis Abeba), dos governos africanos e 
de empresas estrangeiras e instituições 
multinacionais (um terço dos projetos 
financiados pelo Banco Mundial e Ban-
co Africano de Desenvolvimento). 

Esta investida no setor das obras 
públicas tem um efeito multiplicador do 
investimento chinês no continente, que 
a norte-americana Fundação Heritage 
estima ser três vezes superior aos dados 
publicados por Pequim. 

IMPERIALISMO
OU MODELO ALTERNATIVO?
A lista dos «malefícios» atribuídos à pre-
sença chinesa em África é tão extensa que 
as opiniões públicas menos informadas 

O CASO HUAWEI

Em 2012, o Congresso dos EUA declarou que a Huawei, o gigante 
chinês das telecomunicações, representava uma «ameaça para a 
segurança dos Estados Unidos» porque as redes que instalava e 
os equipamentos que comercializava eram suscetíveis de serem 
«utilizados por um Estado estrangeiro para fins malévolos», tais 
como espionagem e ciber-ataques. Em consequência aconselhava 
as autoridades americanas a bloquear toda a compra, fusão ou tomada de participações 
implicando a Huawei ou a ZTE, outro grupo chinês do setor. 

O caso, muito mediatizado e que motivou enérgicos protestos por parte dos diri-
gentes da Huawei, é emblemático das reações dos EUA perante a expansão da China 
e a irrupção do «dragão» nos mercados das indústrias de ponta e das altas tecnolo-
gias, nomeadamente das comunicações.  

Fundada em 1988 por Ren Zhengfei, um engenheiro militar reformado, a Huawei 
apresenta-se como uma empresa coletiva, não estatal, cujo capital pertence maiorita-
riamente aos trabalhadores. Mas os analistas ocidentais atribuem o seu meteórico 
desenvolvimento às estreitas relações que Ren Zhengfei, militante do Partido Comu-
nista da China, soube estabelecer com o poder central e a cúpula militar chinesa. 

Com efeito, em duas décadas, a pequena empresa transformou-se no número dois 
mundial das telecomunicações, atrás da Ericsson e à frente da Nokia Siemens Net-
work, Alcatel-Lucent, Cisco Systems e ZTE. Realiza 80% da sua faturação no estran-
geiro onde emprega mais de 40.000 pessoas e é reconhecida internacionalmente pelo 
elevado grau de competência e como um líder em matéria de inovação. Os EUA esti-
mam que a «opacidade» do grupo não permitiu provar cabalmente a sua independên-
cia em relação ao Governo chinês. 

O comércio sino-africano 
cresceu muito porque 
o comércio mundial 
expandiu-se velozmente 
até à crise financeira
de 2008

não podem deixar de ficar impressiona-
das. Foram denunciados, simultânea ou 
sucessivamente, o dumping social das 
empresas chinesas; o emprego de mão de 
obra escrava (delinquentes e prisionei-

ros); os maus tratos e os baixos salários 
pagos aos trabalhadores locais; a poluição 
dos solos, do ar e das águas; a destruição 
de ecossistemas; a comercialização de 
produtos contrafeitos (medicamentos), 
tóxicos (alimentos e brinquedos) ou de 
má qualidade (têxteis, eletrodomésticos e 
ferramentas); a ruína da agricultura e do 
artesanato tradicionais; a destruição de 
empregos e a «desindustrialização»; a cor-
rupção e o clientelismo; o apoio aos regi-
mes autoritários, as práticas antidemocrá-
ticas e as violações dos direitos humanos; 
as vendas de armas. Pequim foi acusado 
pela Amnistia Internacional de ser o 
«mais irresponsável dos grandes vendedo-
res de armamento». 

A acusação mais arraigada é no en-
tanto o egoísmo e a arrogância imperia-
lista da China. Os dirigentes do Partido 
Comunista da China estariam dispostos 
a tudo para conquistar mercados e pere-
nizar o acesso às matérias primas neces-
sárias para sustentar a sua formidável 
«máquina de guerra» económica. 

Construção de um caminho de ferro em Abuja, Nigéria. O projeto data de 2007, em resultado
de um acordo assinado com a China
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CHINA – ÁFRICA 

COMÉRCIO 
Desde 2011 a China é o primeiro parceiro 
comercial de África, à frente da França e 
EUA.

200 mil milhões de dólares – valor das 
trocas bilaterais em 2012
28% por ano – taxa de crescimento do 
comércio sino-africano entre 2001 e 2011

INVESTIMENTOS  
A China é o quarto maior investidor 
estrangeiro em África, depois da França, 
EUA e Malásia.

108 mil milhões de dólares –  total dos 
investimentos da China em África entre 
2005 e 2010. 

Principais setores: transportes – 34,31 
mil milhões de dólares; energia (incluindo 
petróleo) – 31 mil milhões; imobiliário – 
21,6 mil milhões; minas – 16,3 mil milhões

Principais destinatários: Nigéria (15,6 
mil milhões), Argélia, África do Sul 

8 mil milhões de dólares – investimentos 
diretos chineses (IDE) em África em 2011 

27 mil milhões de dólares – ajuda pública 
(bilateral e multilateral) da China a África, 
em 2007, África ultrapassou a América 
Latina como principal destinatário

CULTURA
30 centros culturais chineses (Institutos 
Confúcio) em 26 países africanos em 
2012; mais de 20 mil estudantes africanos 
nas universidades chinesas em 2012 

MIGRAÇõES 
160 mil chineses residiam em África em 
2011(dados oficiais chineses); outras 
fontes falam de entre 600 mil e um milhão 
de chineses em África, dos quais entre 200 
mil e 350 mil na África do Sul 

30% a 40% por ano – aumento do número 
de imigrantes africanos entre 2003 e 2007

20 mil africanos residem oficialmente em 
Guangzhou (Cantão), 100 mil segundo um 
investigador da Universidade de Hong 
Kong 

Esta «agenda secreta» levaria os diri-
gentes chineses a calcorrear todos os 
países africanos, atentos a todas as 
«oportunidades de negócio» seja nos se-
tores tradicionais da construção, da 
energia e das minas, ou nas pescas e 
aquacultura, na agricultura, nas finan-
ças, nas novas tecnologias, na indústria 
«verde» ou no turismo. 

Os africanos têm uma visão mais 
equilibrada – ou mais cínica – das coisas. 
Dizem que não foi a China que inventou 
a globalização, não foi ela que criou a Or-
ganização Mundial do Comércio nem dita 
as regras que balizam o funcionamento 
dos mercados e das finanças mundiais, 
mesmo se parece mais hábil que outros na 
hora de tirar proveito do «sistema» ou de 
se subtrair aos entraves que poderiam im-
pedi-la de atingir os seus objetivos. 

chinês praticou o que Bergere chama de 
«darwinismo económico», em vez de 
desmantelar e privatizar o seu setor pú-
blico, como fizeram os russos. 

Milhares de empresas fecharam, ati-
rando os seus trabalhadores para o de-
semprego, o peso do setor estatal no PIB 
chinês baixou de 90% para 30% em 30 
anos, mas as empresas mais fortes sobre-
viveram e prosperaram. São estas 120 a 
170 empresas gigantes, com ativos de 
centenas de biliões de dólares, diretamen-
te geridas pelo poder central, que consti-
tuem a espinha dorsal da economia chi-
nesa e o motor da sua expansão mundial. 
À sua volta gravita uma nebulosa de em-
presas privadas, provinciais, municipais, 
teoricamente independentes do poder 
central mas na realidade dirigidas por 
quadros do partido, familiares e clientes.

Sobre a mesa de trabalho destes em-
presários, escreve Bergere, «o computa-
dor está ao lado do telefone vermelho. 
O primeiro permite seguir a evolução 
das cotações na Bolsa, o segundo estar 
em contacto com os hierarcas do partido. 
Estão sempre com um olho nos resulta-
dos da empresa e o outro sobre as pers-
petivas de promoção política».

No discurso que pronunciou no 
Parlamento de Dar es Salam, Xi Jinping 
evitou qualquer referência à exportação 
do «modelo chinês» porque a China 
mantém-se fiel ao princípio de não inge-
rência. Mas é evidente que a via chinesa 
para o desenvolvimento  seduz a maioria 
dos estadistas africanos e os dirigentes 
dos seus partidos «quase únicos». 

O modelo que fez o sucesso dos «ti-
gres asiáticos» é bom ou mau para África? 
É cedo para dizer. Como refere Dambisa 
Moyo, «a China não tem nenhuma vari-
nha de condão» e é aos dirigentes africa-
nos que compete criar as regras para evi-
tar abusos, erradicar a corrupção e o 
clientelismo e escolher os melhores par-
ceiros e os melhores métodos.

É esta realidade que herdou Xi Jin-
ping. O novo Presidente promete «mais 
e melhores» investimentos chineses em 
África nos próximos dez anos. É esta 
outra das vantagens da China: a sua 
previsibilidade a médio prazo.

niCole Guardiola

As empresas chinesas 
têm construído de tudo 
em África por conta
da ajuda pública chinesa

As ONG argumentam que todas as 
multinacionais são predadoras, gerado-
ras de injustiças e desequilíbrios e que as 
grandes petrolíferas ocidentais que enve-
nenaram o Delta do Níger e as suas po-
pulações não têm lições de moral a dar 
às homólogas asiáticas. 

Será a China em África apenas o úl-
timo avatar do imperialismo? Ou haverá 
um «modelo chinês de desenvolvimen-
to», que «dá à emergência da China no 
século XXI a sua força e singularidade, 
mesmo em relação a outras potências 
emergentes» original mesmo face aos 
outros «emergentes»? 

A segunda afirmação é a tese que a 
historiadora e sinóloga francesa Marie 
Claire Bergere defende no seu livro 
Chine, le nouveau capitalisme d´etat 
(China, o novo capitalismo de Estado) 
publicado em janeiro. Argumenta que 
nos anos 80, quando o triunfo do mode-
lo liberal sobre o dirigismo estatal de 
cunho soviético parecia irreversível, o PC 
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América Latina
como plataforma extraterritorial 
É na América Latina
que a expansão da presença 
chinesa e da evolução 
quantitativa e qualitativa 
dos seus investimentos
tem sido mais espetacular
e explosiva

om as suas economias tradicio-
nalmente dependentes das ex-
portações de matérias-primas – 

mineiras e agrícolas – e dada a quase 
inexistência de relações entre a América 
Latina e a República Popular da China 
(RPC) durante a era maoista (motivada 
pela questão de Taiwan), a região foi um 
dos primeiros alvos da estratégia de going 
out de Pequim. E é nesta região que a 
expansão da presença chinesa e da evolu-
ção quantitativa e qualitativa dos seus 
investimentos tem sido mais espetacular 
e explosiva.

A massa de artigos e análises dedicada 
nos Estados Unidos e no Brasil ao tema das 
relações entre a China e a América Latina 
ao longo dos últimos dez anos dá a medida 
da importância estratégica que os dois paí-
ses lhe atribuem, os EUA na defesa do seu 
atual estatuto de maior potência mundial, 
o Brasil como potência emergente à procu-
ra de reconhecimento como ator global da 
«nova ordem» do século XXI.

«O dragão no pátio traseiro – a China 
na América Latina e as implicações geopo-
líticas para o Consenso do Pacifico» é o tí-
tulo sugestivo do workshop organizado em 
novembro de 2011 pelo BPC (BRICS Po-
licy Center), centro de estudos e pesquisas 
brasileiro criado pela Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro e a Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, esteve em abril na China, para participar no Fórum 
Asiático de Boao, na província de Hainan, que reuniu governantes da Ásia e outras regiões

Para o orador convidado, o professor 
Javier Alberto Vadell, autor de vários estu-
dos de conjuntura para o Instituto das Re-
lações Externas do Brasil, «o fato da China 
passar a ser o principal parceiro comercial 
do Brasil, tirando os EUA dessa posição, 
assinala um novo cenário geoeconômico, 
que parece se acentuar após a crise econô-
mica de 2008». Vadell apontou três efeitos 
principais da presença crescente da China 
na América Latina na última década:  
a mudança da relação da região com os 
EUA que passou do secular modelo Norte-
-Sul para uma relação triangular não isenta 
de tensões; o contributo da China para a 
recuperação económica de muitos países da 
América do Sul após o fracasso das políticas 
económicas neoliberais; e o papel do Brasil 
como líder regional face aos efeitos – positi-
vos e negativos – da intensificação das rela-
ções entre a América Latina e a China. 

O boom do comércio entre a América 
Latina e a China iniciou-se em 2001 e ace-

lerou a partir de 2005-2006 após as visitas 
do Presidente Hu Jintao e do vice-presiden-
te Zeng Qinhong a vários países da região, 
durante as quais foram assinados dezenas de 
acordos comerciais, de investimentos e de 
cooperação. 

IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS
O óbvio interesse da China pela importa-
ção de matérias primas (cobre, soja e pe-
tróleo) e pela conquista de parte dos mer-
cados latino-americanos para as suas 
exportações teve como primeira conse-
quência uma «viragem para oeste» – em 
direção ao Pacífico e à Asia – dos eixos 
principais do comércio externo da Améri-
ca Latina, tradicionalmente orientados 
para o Atlântico, EUA e Europa. Em 
poucos anos estas relações evoluíram no 
sentido de uma interdependência, delibe-
radamente assumida pela China que insis-
tiu em apresentar-se na América Latina 
como em África, ou seja, como um «par-
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ceiro em vias de desenvolvimento», um 
aliado alternativo e uma oportunidade de 
se libertarem dos constrangimentos rígi-
dos das instituições de Bretton Woods 
para resolver «apertos» orçamentais ou li-
bertar-se das dívidas externas.

Foram os países menos comprometi-
dos com os projetos de integração regio-
nal liderados pelo Brasil (Mercosul) e 
Venezuela (Unasul – União das Nações 
Sul-Americanas; CELAC – Comunidade 
dos Estados da América Latina e Caraí-
bas) os que avançaram mais rapidamente 
em direção à liberalização das relações 
com a China, processo que culminou 
com a assinatura de tratados de livre co-
mércio por parte do Peru, Chile e Costa 
Rica. E curiosamente o México – único 
membro «latino» do Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte em vigor 
desde 1994 – é já um dos maiores impor-
tadores de produtos chineses na região. 

Mas foram os investimentos chineses 
que tornaram mais rapidamente evidente 
a vontade de Pequim de uma cooperação 
efetiva nos domínios da indústria trans-
formadora, das novas tecnologias e do 
desenvolvimento sustentável. 

Segundo um relatório do professor de 
economia mexicano Enrique Dussel Pe-

CHINA - AMÉRICA LATINA (AL) 

COMÉRCIO
64,4 mil milhões de dólares – valor das 
importações chinesas feitas à AL em 
2009 (contra 6,7 mil milhões em 2000)

57,6 mil milhões de dólares – valor 
das exportações chinesas para a AL 
em 2009 (8,2 mil milhões em 2000)

Cinco países representam 86% das ex-
portações latino-americanas para a Chi-
na: Brasil (33%), Chile (25%), Argentina 
(12%), México (9%), e Peru (7%) 

O maior importador latino-americano 
de bens chineses é o México (48%) 
seguido do Brasil (20%), Argentina 
(6%) e Chile (6%)

80% das importações chinesas à Améri-
ca Latina são constituídas por soja; outros 
produtos agrícolas (açúcar, café, algo-
dão); cobre e outros metais; petróleo

INVESTIMENTOS 
13% do total dos investimentos chineses 
no mundo foram para América Latina

8 mil milhões de dólares foi o valor 
destes investimentos em 2011

24% – peso do setor extrativo no inves-
timento chinês na AL em 2011. Princi-
pais destinos: Argentina, Chile, Equa-
dor, Guiana, México, Peru

90% dos capitais chineses destinados 
à AL são colocados em bancos das 
Ilhas Caimão e Virgens Britânicas (pa-
raísos fiscais)

CULTURA
29 centros culturais chineses (Institutos 
Confúcio)  em 14 países ibero-americanos  

MIGRAÇõES 
A diáspora chinesa na AL remonta ao 
século XIX. Particularmente numerosa 
na margem do Pacífico, Peru (100.000 e 
900.000), Chile, América Central e Ca-
raíbas, mas também no México e Argen-
tina; formada maioritariamente por co-
merciantes, desempenha um papel 
importante nas relações comerciais.

China apresentou-se
na América Latina
e em África como
um parceiro em vias
de desenvolvimento
e um aliado alternativo 

ters, sobre «La inversión extranjera direc-
ta de China en América Latina y el Cari-
be (2000-2011): Principales tendencias y 
resultados», os IDE chineses que atingi-
ram os 8000 milhões de dólares em 
2011, inicialmente concentrados em três 
países (Brasil, Argentina e Venezuela) e 
nos setores das matérias primas e da 
energia, estão destinados a aumentar e a 
diversificar-se – e o México é um bom 
indicador desta tendência. 

Neste país, 41 empresas chinesas ti-
nham investido na altura 600 milhões de 
dólares em projetos de infraestruturas e 
manufaturas (centrais hidroelétricas, in-
dústria automóvel, construção de mate-
rial ferroviário) e criado cerca de 50.000 
empregos. 

Estes investimentos chineses na econo-
mia «real» eram, segundo Dussel, liderados 
pelas grandes empresas públicas chinesas 
em cumprimento de acordos bilaterais de 
cooperação. Xu Shicheng, investigador do 
Instituto de estudos latino-americanos da 
Academia Chinesa das Ciências estima que 
muitas outras empresas chinesas procuram 
instalar-se na América Latina, mediante a 
compra de empresas locais e/ou de joint-
-ventures com outras multinacionais. 

A escolha da América Latina como 
«plataforma extraterritorial» para a des-
localização de uma parte da produção 
chinesa é confirmada pela CEPAL – Co-
missão Económica da ONU para a 
América Latina e as Caraíbas, que expli-
ca o fenómeno pela necessidade de re-
solver três problemas que afetam o de-
senvolvimento dos segmentos mais 
avançados da indústria chinesa, nomea-
damente o setor eletrónico: a diminui-
ção da procura interna devido à concor-
rência dos produtos estrangeiros; as 
medidas anti-dumping adotadas pelos 
países da América Latina com maior 
poder de compra para proteger as suas 
próprias indústrias, ameaçadas pelas 
importações «Made in China»; a dificul-
dade para as empresas chinesas de se 
adaptarem às regras em vigor nos países 
mais desenvolvidos da América do Nor-
te e da Europa. 

Nesta ótica, a criação de unidades 
produtivas na América Latina seria uma 
etapa no caminho da internacionalização 
das empresas chinesas, e da sua transfor-
mação em multinacionais capazes de 
competir nos mercados mundiais com 
outras armas além dos baixos preços. 

Em conclusão, a CEPAL estimava 
em 2011 que «a China irá reforçar a sua 
presença na América Latina nos próxi-
mos anos e diversificar os seus investi-
mentos sem renunciar porém ao seu 
apetite pelas matérias primas». 

niCole Guardiola
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Os Presidentes dos BRICS, a partir da esquerda: Pranab Kumar Mukherjee (Índia), Xi Jinping (China), Jacob Zuma (África do Sul), Dilma Rousseff 
(Brasil) e Vladimir Putin (Rússia)

o final de março, Durban, na 
África do Sul recebeu a quinta 
reunião dos Chefes de Estado e 

de Governo dos BRICS, cujo nome foi 
lançado em 2001 por Jim O’Neil, então 
economista chefe do banco norte-ame-
ricano Goldman Sachs, inserindo ape-
nas o Brasil, Rússia, Índia e China.

As diplomacias dos quatro iniciais 
aproveitaram a ideia de O’Neil e orga-
nizaram o primeiro encontro ao mais 
alto nível em 2006, criando um «agru-
pamento informal», conforme defini-

ção do Itamaraty, pois «não possui do-
cumento fundador, nem secretariado 
permanente nem verbas de funciona-
mento». Nessa altura existia outro 
agrupamento, também mais ou menos 
informal, chamado IBAS, incluindo 
Brasil, Índia e África do Sul, tudo fa-
zendo parte da já consagrada definição 
das «economias emergentes».

Inicialmente essa definição aplicava-
-se apenas a países do ex-Terceiro Mun-
do em clara expansão, mas depois entra-
ram também países da Europa de Leste, 

devido a seu passado recente de atraso em 
vários aspetos da atividade económica.

Em 2011, a África do Sul foi convida-
da a entrar no «agrupamento» para não 
deixar África totalmente de fora. Maior 
economia africana e integrante do IBAS, a 
sua ausência era notada como desinteresse 
por África, preterida em virtude da Rússia, 
membro do G8.

As crises mundiais sucedidas após 
2007 reforçaram o papel dos quatro 
BRICs iniciais (onde o «s» em minúscula 
então significava apenas plural, evoluindo 
em 2011 para inicial sul-africana em 
maiúscula), dando lugar a um agrupa-
mento mais alargado de desenvolvidos e 
emergentes, o G20, que convida regular-
mente países africanos sem que façam 
parte efetiva.

Dois membros dos BRICS suscitam 
algumas perguntas de definição. 

Por um lado, a Rússia, integrante do 
G8, conjunto visto pelos emergentes 
como tentando exercer uma hegemonia 
mundial nem sequer correspondente à 
conjuntura de hoje. Líderes do G20, por 

BRICS pressionam
para cima e para baixo 
África do Sul foi convidada a entrar, em 2011, nos BRICS 
para não deixar África totalmente de fora
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África terá de crescer 
seriamente como 
condição de maior peso 
negocial global

FORTE PRESENÇA LUSÓFONA

Três Chefes de Estado lusófonos estiveram em Durban para a Cimeira dos BRICS. 
Além da Presidente Dilma Roussef do Brasil, membro de pleno direito, e do moçambi-
cano Armando Guebuza, presidente em exercício da SADC, o Presidente angolano foi 
o «convidado especial» do seu homólogo sul-africano Jacob Zuma. Esta primeira 
deslocação oficial de José Eduardo dos Santos ao estrangeiro desde a sua eleição em 
agosto de 2012 permitiu ao Presidente angolano ter conversações particulares com 
outros Chefes de Estado presentes. 

Dilma Rousseff desistiu do encontro com Jacob Zuma – atrasado sem pré-aviso 
devido ao prolongamento das conversações com o russo Vladimir Putin – e não esteve 
presente no jantar inaugural. A imprensa brasileira relatou uma certa tensão entre os 
BRICS devido à expansão da presença chinesa em África julgada excessiva.

exemplo, diziam que este novo grupo era 
o efetivo centro principal de decisões 
económicas e o G8 estava obsoleto, argu-
mento sem efeito pois o G8 continuou a 
reunir-se a vários níveis e a emitir parece-
res de repercussão.

A África do Sul com o PIB situado no 
28.° lugar na escala mundial, não é uma das 
maiores economias do planeta e mesmo em 
África a sua dimensão relativa tem diminuí-
do, não apenas pela subida dos PIB petrolí-
feros – com destaque para a Nigéria – mas 
também pelo marasmo económico interno. 
Classificando por PIB, a China é a segunda 
economia mundial, o Brasil a sexta, a Rús-
sia a nona e a Índia a décima.

Assim, estes dois casos colocam inter-
rogações sobre o compromisso russo nos 
BRICS em caso de choque de interesses 
com o G8 e a representatividade sul-afri-
cana se as evoluções da África do Sul e de 
outros países continentais prosseguirem 
nas tendências atuais.

Com as incertezas no hemisfério norte, 
o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 
tem-se orientado bastante para as econo-
mias emergentes, não apenas as maiores 
mas várias outras, como Indonésia, México 
e Coreia do Sul, embora neste caso muitos 
a definam como já na faixa das desenvolvi-
das. Entre os BRICS as relações comerciais 
conhecem um incremento significativo. 
Por exemplo, o Brasil trocava com esses 
seus parceiros 7,6 mil milhões de dólares 
em 2002 e dez anos depois subia para 91 
mil milhões, sendo as trocas com a China 
largamente responsáveis pelo avanço.

BANCO INTERNACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
A reunião de Durban produziu uma 
declaração final sem novidade nem 
mesmo grande interesse, pois tratou-se 
de um documento, tipo manifesto polí-
tico, sobre alguns pontos quentes do 
globo apenas para constatar posições 
convergentes. No entanto, um projeto 

já falado na precedente reunião em 
Nova Deli parece ter dado novos passos. 
É a intenção de criar um banco interna-
cional de desenvolvimento, com capital 
inicial da ordem dos 50 mil milhões de 
dólares, cuja composição ficou para de-
cidir à margem da Cimeira do G20, em 
setembro próximo na cidade de São Pe-
tersburgo. Sede, órgãos dirigentes e 

O segundo ponto importante de 
Durban passou-se à margem dos líderes 
dos BRICS. Foi a reunião de entidades 
autônomas de vários países, apresentada 
como «BRICS por baixo» (BRICS-from-
-below), promovida por um dos centros 
da Universidade do Kwazulu-Natal, ba-
seada na constatação das trocas praticadas 
pelos países do grupo com África, até 
aqui, não diferirem do pacto colonial, ou 
seja, matérias primas africanas contra 
bens manufaturados deles.

A grande tendência dos participantes 
nesta reunião paralela apontou o «agrupa-
mento BRICS» como bloco, afirmando 
seu novo poder na cena mundial, sem 
abrir espaço ao desenvolvimento tanto dos 
«países menos avançados» (PMA) como 
dos emergentes de médio porte.

Esta crítica tem fundamentos mas 
será inútil se conduzir a uma postura de 
pedidos de boa vontade aos mais fortes, 
quer dizer, África terá de crescer seria-
mente como condição de maior peso 
negocial global, como fazem os emer-
gentes. Isto implica criar no continente 
economias emergentes diversificadas e 
romper de vez com o pacto colonial das 
monoproduções. 

A Economia é uma área de jogo de 
interesses e as solidariedades internacio-
nais estabelecem-se em função da corre-
lação de forças e da utilidade de umas 
economias para as outras. Concreta-
mente, a existência dos BRICS pressio-
na tanto as economias mais como as 
menos desenvolvidas. 

Jonuel Gonçalves

D
R

Banco Internacional
de Desenvolvimento
pode rivalizar com o FMI 
e Banco Mundial

abertura das operações também poderão 
ser lá decididas ou mais estudadas.

Este projeto tem sido visto como ca-
paz de rivalizar com o FMI e Banco 
Mundial, ao mesmo tempo que os BRICS 
pedem reforma destas duas instituições. 
Fica-se, portanto, na dúvida se o projeto 
de banco de desenvolvimento é uma alter-
nativa ao sistema financeiro atual ou se é 
um esquema de pressão para novas repre-
sentatividades no FMI-BM.

Seja como for, se tal banco nascer e 
seu capital for aberto, é interessante para 
os africanos de maior poder financeiro 
investir nele, pois terá um mercado im-
portante nos domínios do crédito inter-
nacional e das obras públicas, pelo me-
nos. Não é de excluir que seus promotores 
sejam capazes de constatar o potencial do 
agroalimentar.
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Promova o seu negócio! 
Participe na maior feira 
Multi-Sectorial de Benguela.
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erguntam-me, por vezes, se acredito que a escrita 
seja uma arma para mudar o mundo. Creio que 

sim. Mas creio pouco. Arma é palavra grave. E tem am-
bições imperiais. E a literatura talvez seja, neste mundo, 
a sugestão de um outro mundo. E isso é válido apenas 
para uma certa literatura. Aquela que sugere que não 
podemos dar demasiada confiança àquilo que se conven-
cionou chamar de «realidade».  

Talvez isto seja muito vago, demasia-
do impreciso. Mas num mundo em que 
tudo se converteu em valor de mercado-
ria a literatura pode ainda ser uma possi-
bilidade de resistência, um espaço de 
troca de intimidades. É verdade que o li-
vro é uma mercadoria e hoje muitos dos 
livros sonham apenas ser best-sellers, com 
muita página e pouca criatividade. Mas o 
que conta não é exatamente o livro mas a 
relação entre leitor e escritor que o livro 
pode proporcionar. É essa relação que pode ser mais que 
uma arma, uma verdadeira subversão.  

É comum no meu país acreditar que os escritores são 
comparáveis a feiticeiros: eles falam com os ausentes.  

Eu faço de conta que é assim, agrada-me essa ilusória 
competência que se atribui aos escritores. Mas eu tenho 
pena que não seja assim realmente. E por isso mantenho em 
mim essa crença, mais do que uma certeza. Porque não 
quero sentir falta da competência de conversar com os 
mortos. Todos creem que os escritores lidam com palavras. 
Não é verdade. No meu caso, pelo menos, a única palavra 
que me interessa é aquela que ainda não está inscrita em 
nenhum idioma. O que me falta não é a palavra mas o silên-
cio. Falta-me saber afinar o silêncio. É por isso que me sinto 
escrevendo mais quando estou inativo, em solidão e em si-
lêncio. É nesse recanto que eu volto a ganhar vontade para 
visitar o universo tão gasto e tão desbotado das palavras 
quotidianas. É nessa ilha de distância que organizo, como 
um pirata sem barco, o assalto à linguagem funcional que se 
tornou hegemónica. 

O que mais me agrada, enquanto escritor é deixar de ser 
escritor. Todos falamos da competência da escrita. Não 
mencionamos nunca essa competência da escuta. 

Quando jovens me pedem algum conselho sobre a 
escrita literária é disto que falo: aprendam primeiro a escu-
tar. Mas escutar com a alma inteira. Não basta ouvirmos. 
Temos que nos deixar possuir por vozes presentes e sobre-
tudo por aqueles que apenas se adivinham porque nos 

chegam para além do tempo. O que é um modo de sermos 
visitados pela nossa própria infância. 

O que hoje nos roubam é mais do que poderíamos 
pensar. Ao final do dia sentimo-nos cansados. Esse peso que 
arrastámos provém de um vazio. Esse vazio resulta na anula-
ção da nossa própria vida como uma história que só nós 
podemos inventar, lembrar e contar.  

Sou filho de emigrantes. Como todos os que emigravam 
eles fundaram uma família como se fosse 
uma pátria dentro de uma outra pátria. 
Como todos os emigrantes eles contavam 
histórias. E não eram apenas histórias. Eram 
barcos, eram viagens, eram regressos. De 
tanto fazerem contas com a saudade eles aca-
bavam morando nas histórias que inventa-
vam. Como uma doença congénita tomei, 
desde cedo, contacto com esse poder que 
nasce não exatamente da história mas do ato 
de criar e escutar essas fantasiosas narrativas.  

O que me recordo era do momento em si mesmo, era 
ter o meu pai ou a minha mãe inteiros só para mim, o 
que me recordo é desse encantamento que me roubava 
do mundo e do tempo.  

Mas havia realmente outra razão: os meus pais precisa-
vam resgatar um tempo que eles sentiam terem perdido. 
Eles tinham emigrado jovens e precisavam não perder a sua 
própria infância. Ao contarem histórias eles não queriam 
apagar a saudade. Queriam, sim, construir sobre essa sauda-
de o único território onde tinham um passado vivo e cons-
trutor de presente.    

Não era apenas uma narração mas uma representação: 
eles faziam de conta que eram os avós que nós nunca conhe-
cemos, os tios e os primos que estavam do outro lado do 
mundo. Eles inventavam o sentido de eternidade que nasce 
da palavra partilhada.

Então essas histórias são as vozes e os silêncios a que 
sempre regresso. Sou filho de emigrantes. Mas sinto-me 
também filho de histórias.  

A única palavra que
me interessa é aquela
que ainda não está inscrita
em nenhum idioma

A crónica de Mia Couto

Confissões de escritor
P
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angola

ram exactamente 11 horas e 11 minutos 
do dia 4 de abril de 2013, quando o Pre-
sidente José Eduardo dos Santos inaugu-

rou uma bandeira-monumento no Museu Mili-
tar, situado na Fortaleza de São Miguel, em 
Luanda. O ato foi o ponto alto das comemora-
ções dos 11 anos de paz em Angola, assinalados 
este ano com manifestações culturais e artísticas 
em todo o território nacional. 

A bandeira-monumento tem 18 metros de 
comprimento e 12 metros de altura, pesa 40 
quilos e está preparada para suportar ventos até 
200 quilómetros por hora. A bandeira é suporta-
da por um mastro com 75 metros de altura e 25 
toneladas de peso, fixado sobre uma base de 1,5 
metros de diâmetro e 200 metros cúbicos de be-
tão armado. No topo do mastro, foi colocada 
uma luz de sinalização aeronáutica. 

O horário assim como a altura do mastro foram 
escolhidos pelo seu simbolismo, correspondendo ao 
dia, mês e ano da independência de Angola 
(11/11/1975). Quer a bandeira-monumento quer 
o Museu Militar são, assim, novos equipamentos ao 
dispor dos habitantes de Luanda e de todos aqueles 
que visitarem a capital angolana. 

Além da inauguração da bandeira-monumento e 
do Museu Militar pelo Presidente da República, 
o 4 de abril foi ainda assinalado, em Luanda, com 
um mega festival, «Angola canta a paz», realizado na 
recém-renovada Avenida Marginal, uma gala que 
decorreu no luxuoso Centro de Convenções de Tala-
tona e um Festival de Pirotecnia, na baixa da cidade. 

HISTÓRIA 
A paz definitiva, procurada durante anos pelos 
angolanos, só foi alcançada após a derrota militar 

da UNITA e do seu líder de então, Jonas Savim-
bi, morto em combate nas matas do Moxico, 
perto da fronteira com a Zâmbia, em 22 de feve-
reiro de 2002. Por instruções diretas de José 
Eduardo dos Santos, os dirigentes da organização 
que acompanharam Savimbi até ao fim foram 
poupados, tendo as autoridades negociado com 
eles o fim da guerra. Isso aconteceu a 4 de abril de 
2002, com a assinatura do Memorando entre as 
forças militares da UNITA e do Governo. 

Terminava, assim, a guerra pós-eleitoral de-
sencadeada pela UNITA após a sua derrota nas 
primeiras eleições da história do país, em setem-
bro de 1992. Essas eleições eram o culminar dos 
Acordos de Paz de Bicesse, assinados entre o 
Governo e a UNITA em 1991. Como confir-
mou, entretanto, o atual chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas Angolanas, general 
Geraldo Nunda, a UNITA nunca teve a intenção 
de cumprir esse acordo até ao fim, estando ape-
nas interessada em alcançar o poder, por qual-
quer via. Nunda, note-se, é originário da UNITA, 
em cujas forças militares combateu durante mais 
de vinte anos. 

Segundo disse ao semanário Novo Jornal, o 
então chefe do Estado Maior da UNITA, general 
Ben-Ben, orientou as unidades especiais da orga-
nização, no mesmo dia em que foi assinado o 
Acordo de Bicesse, para se esconderem em locais 
remotos, «fora do controlo do processo de paz». 
Tais unidades, acrescentou Nunda, compreen-
diam pelotões de comandos especiais, unidades 
específicas de artilharia de campanha, unidades 
regulares e batalhões de caçadores, bem como o res-
petivo sistema de telecomunicações e todo o sis-
tema de interceção de comunicações. «Mais de 

onze anos de paz
Não houve discursos. O décimo-primeiro aniversário do estabelecimento 
da paz em Angola, assinalado no dia 4 de abril, foi comemorado com 
festa. Legítima e merecida. 

Carlos severino
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20 mil militares ficaram de fora do processo de 
paz estabelecido em Bicesse», afirmou o general.  

A estratégia de Savimbi fracassou. Assim, 
quando a guerra terminou, Angola pôs em mar-
cha um processo de reconciliação e harmoniza-
ção que pode ser considerado único em África. 
Por proposta do Governo, o Parlamento aprovou 
uma amnistia para todos os crimes cometidos no 
âmbito do conflito armado. As forças militares da 
UNITA foram desmobilizadas e milhares dos 
seus efetivos, incluindo os principais generais, 
foram incorporados no exército nacional. Foi 
promovida, com a participação da sociedade ci-
vil, uma cultura de tolerância e de paz entre to-
dos os angolanos. 

As autoridades promoveram também a rein-
tegração e o reassentamento dos deslocados, o 
regresso dos refugiados, o enquadramento social 
dos militares desmobilizados, a reinserção dos 
deficientes de guerra e o acolhimento das crian-

ças órfãs de guerra. No plano económico, foi 
adotada uma estratégia de saída da crise, como 
parte integrante do programa de estabilização 
macroeconómica e de reconstrução nacional e 
desenvolvimento económico e social. Atual-
mente, Angola é dos países que mais cresce no 
mundo. 

Mais de 20 mil militares
da UNITA foram ocultados 
depois do Acordo de Paz
de Bicesse

A morte de Savimbi permitiu 
o estabelecimento da paz 
em Angola
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valorização das culturas 
africanas, incluindo os mecanis-
mos tradicionais de resolução 

de conflitos, foi defendida pelos partici-
pantes no fórum, como um meio para 
criar uma cultura de paz no continente. 
Eles recomendaram, por isso, que a his-
tória, as línguas e as culturas de África 
sejam colocadas no centro dos sistemas 
de ensino dos países africanos, desde o 
nível básico ao nível universitário. 

angola

Segundo a presidente da Associação das 
Mulheres Solidárias de África, Bineta Diop, 
«a cultura dos africanos assenta na paz, soli-
dariedade e tolerância». Ela defendeu tam-
bém o desenvolvimento sustentável, como 
um pressuposto da paz, criticando a cultura 
materialista e a ganância. Contudo, África é 
a região do mundo onde existem atualmen-
te mais conflitos. Além disso, os líderes 
africanos são frequentemente acusados de 
corrupção, com ou sem razão. 

O Fórum Pan-africano para uma 
Cultura de Paz foi organizado pela 
Unesco, a Comissão da União Africana 
e o Governo angolano. Durante três 
dias, efetuaram-se uma sessão plenária, 
três mesas redondas e três painéis, que 
abordaram temas como os fundamentos 
e recursos culturais para o estabeleci-
mento de uma paz sustentável, a gestão 
dos recursos naturais, a formação de re-
cursos humanos e os principais desafios 
da juventude angolana.

O antigo diretor-geral da Unesco, o 
espanhol Frederico Mayor Zaragoza, e o 
ex-Presidente moçambicano Joaquim 
Chissano estiveram em Luanda para 
participar no evento. Por outro lado, 
foram realizadas videoconferências pelo 
bispo sul-africano Desmond Tutu, o 
milionário e benemérito sudanês Moha-
med “Mo” Ibrahim e o músico camaro-
nês Manu Dibango.

A paz e o desenvolvimento estão intimamente ligados em 
África, mas, além disso, é preciso «um forte empenho cultural» 
para reforçar e consolidar a paz. A afirmação de José Eduardo 
dos Santos mereceu a concordância unânime dos participantes 
do Fórum Pan-africano para uma Cultura de Paz, realizada 
em Luanda, de 26 a 29 de março.

Carlos severino
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Nem só de pão vive a paz

A
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Joaquim Chissano, ex-Presidente de Moçambique, e Frederico Zaragoza, ex-diretor-geral da Unesco

O EXEMPLO DE ANGOLA 

Historicamente, Angola é dos países 
africanos que mais tempo esteve em 
guerra(s). Só nos últimos trinta anos, 
o país contabilizou um milhão de 
mortos, duzentos mil mutilados e es-
tropiados, mais de cinquenta mil 
crianças órfãs, quatro milhões e 
meio de deslocados e mais de seis-
centos mil refugiados. 

A esses números, é de acres-
centar mais de dois milhões de mi-
nas e outros engenhos explosivos 
implantados em todo o país e mais 
de vinte mil milhões de dólares de 
prejuízos materiais em infraestrutu-
ras (estradas, pontes, aeroportos, 
ferrovias, barragens e linhas de 
transporte de energia elétrica), assim 
como dez mil milhões de dólares de 
prejuízos em equipamentos sociais 
(hospitais, centros médicos, escolas, 
institutos, pavilhões desportivos, 
igrejas e outros). 

Assim, os participantes no Fórum 
Pan-africano para uma Cultura de 
Paz elogiaram o processo de reconci-
liação e harmonização conduzido 
pelo Governo angolano após o fim da 
guerra no país, a 4 de abril de 2002 
(ver peça anterior). «Angola é hoje 
uma referência em termos de paz», 
destacou, por exemplo, Frederico Za-
ragoza. Por seu turno, Joaquim Chis-
sano afirmou que a experiência ango-
lana é «uma valiosa contribuição para 
o estudo da história da paz e dos 
conflitos em África». 

José Eduardo dos Santos confir-
mou que vários países do continente 
assolados por conflitos político-milita-
res têm procurado o apoio de Angola 
para resolvê-los: «Continuaremos a 
manter esta vocação de ser um fator 
de paz, estabilidade e desenvolvi-
mento nas sub-regiões a que perten-
cemos e no continente em geral».

República Democrática do Con-
go, República Centro-Africana, Mali, 
Nigéria, Somália, Líbia e Sudão do 
Sul são alguns dos países africanos 
a braços, presentemente, com confli-
tos armados.

PAZ, DESENVOLVIMENTO E CULTURA
As relações entre a paz e o desenvolvi-
mento dominaram largamente os deba-
tes realizados durante o fórum. «Uma 
paz sem hospitais, estradas e comida não 
é duradoura», afirmou, por exemplo, o 
secretário de Estado angolano para a 
Ciência e Tecnologia, Sebastião Teta.

O Presidente José Eduardo dos San-
tos, que abriu o evento, já tinha reconhe-
cido que «o continente africano tem tan-
ta necessidade de paz como de pão para 
alimentar os seus filhos». Depois de reite-
rar, por um lado, que «a paz é a condição 
indispensável para a obtenção do pro-
gresso», acrescentou, por outro, que «a 
paz duradoura consolida-se com o desen-
volvimento e a partilha dos seus benefí-
cios», sublinhando, assim, a relação dialé-
tica existente entre as duas realidades. 

Para o estadista angolano, o vínculo 
que une indissoluvelmente a paz e o de-

consolidação da paz não são só fruto do 
desenvolvimento», afirmou. 

Segundo ele, a paz depende também 
da reconciliação, do perdão recíproco, 
da confiança e da aceitação mútua, o 
que implica «um forte e permanente 
empenho cultural». O Presidente ango-
lano defendeu, assim, a criação, com a 
participação de todos, de «uma autênti-
ca cultura de paz e tolerância que, com o 
tempo, se converterá em parte integran-
te do património moral da sociedade». 
Apelou, nesse sentido, à contribuição da 
sociedade civil, em especial dos religio-
sos e das mulheres.

senvolvimento é a democracia, a qual, 
reconheceu, é o «único caminho que 
permite aos nossos povos serem senho-
res do seu destino e escolher periodica-
mente os seus governantes num clima 
de respeito pelas ideias alheias e a vonta-
de popular». 

Contudo, Eduardo dos Santos enfa-
tizou igualmente que o desenvolvimen-
to não basta para consolidar a paz. «De-
vemos sublinhar que o reforço e a 

Por seu turno, o antigo diretor-geral da 
Unesco, Frederico Zaragoza, observou que 
a paz deve ser acompanhada de liberdade e 
responsabilidade, acrescentando que esta 
deve ser permanentemente defendida. 
Desmond Tutu, depois de recordar que 
África produz o maior número de refugia-
dos no mundo, por causa dos diferentes 
conflitos que a assolam, disse que «precisa-
mos uns dos outros, para construirmos 
uma África de paz». 

Cultura de paz
deve ser
património moral
da sociedade   
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crónica da terra

Só não percebe quem não quer

Fernando Pacheco é o
coordenador do OPSA

Mais de meio ano depois da entrada em funções do Executivo saído das 
eleições de 2012, não se vislumbram alterações de fundo na vida política, 
económica e social de Angola  

fernando PaCheCo

sto não deve constituir surpresa. Mani-
festei a opinião, após as eleições, que face aos 

sinais enviados pelo eleitorado, mudanças só se-
riam possíveis caso o MPLA fosse capaz de anali-
sar, com profundidade e sem complexos ou tabus, 
as razões ou causas de tais sinais, mas que isso difi-
cilmente aconteceria face à forte probabilidade de 
se chegarem a conclusões inconvenientes para a 
estratégia que o partido maioritário vem seguindo 
praticamente desde o final da guerra.

Insisto que a qualidade da democracia se vem 
degradando. A comunicação social pública man-
tém a sua inequívoca posição de defensora intran-
sigente dos interesses das lideranças do partido no 
poder, quer em matéria noticiosa quer na apresen-
tação de opiniões que não estejam alinhadas com 
o status quo, quer na recusa obstinada de aceitação 
do contraditório no debate público, seja em que 
espaço for. 

Seriam inúmeros os exemplos a referir, mas 
basta ver o que aconteceu agora com o Congresso 
da CASA-CE: as notícias sobre o evento foram 
miseráveis ou nulas em alguns casos, nem sequer 
se fizeram entrevistas aos principais líderes para 
que os cidadãos pudessem estar informados sobre 
os problemas que se foram colocando, alguns deles 
pouco abonatórios para a própria coligação oposi-
tora. Este é um bom exemplo do que não deve ser 
um serviço de comunicação social público, agrava-
do pelo facto de a CASA ter seis deputados na 
Assembleia Nacional.

Um outro exemplo de degradação da qualidade 
da democracia é a concentração perigosa dos órgãos 
de informação privados em duas ou três empresas, 
contrariando-se o que refere a Constituição e a Lei 
de Imprensa sobre a matéria. Mas não se fica por 
aqui. O estreitamento de espaços de atuação das 
organizações da sociedade civil é igualmente 
preocupante.  

Porque tal acontece? Falta de cultura democrá-
tica? Arrogância derivada da atitude do quero, pos-
so e mando tão frequentemente divulgada? Receio 
de perda de controlo da situação de estabilidade tão 
zelosamente defendida, como se ela fosse um fim 
em si mesma e não um meio para a construção de 
um bom país? Temor que possam ser divulgadas 
verdades inconvenientes? Parece-me que tudo isso 
tem contado para esta estratégia pouco sensata do 
MPLA e do seu Governo, que por isso mesmo já foi 
penalizado nas últimas eleições.

DIÁLOGO INEXISTENTE  
A ausência de diálogo com a sociedade foi outra 
manifestação de desconforto por parte dos eleito-
res em 2012, e houve promessas expressas de mu-
dança nesse capítulo. Mas o que se vê é que nada 
mudou. Continua-se a passar aos cidadãos uma 
mensagem enganosa de que há diálogo, mas os 
intervenientes são pessoas que têm as mesmas 
opiniões sobre as questões essenciais. O encontro 
de estudantes na província do Zaire, em fevereiro, 
foi organizado pela JMPLA. Um espanto!     

O mês de abril poderia ter sido uma boa oca-
sião para se relançar o diálogo com a sociedade, a 
propósito da comemoração do 4 de abril, Dia da 
Paz e da Reconciliação, e com a juventude em ge-
ral, aproveitando-se o Dia da Juventude, o 14 de 
abril. Em vez disso, foram enviadas até à exaustão 
mensagens de um patriotismo pouco mobilizador 
para quem continua a confrontar-se com proble-
mas graves de emprego e habitação, de acesso a 
serviços básicos como água e energia elétrica. Em 
vez disso, voltou-se a dar mais uma prova de into-
lerância política ao impedir-se uma manifestação 
de jovens que, talvez, desejam antes de tudo que 
alguém os oiça. É muito difícil entender as razões 
destas atitudes pouco prudentes fora do campo da 
falta de vontade política, e dá que pensar o facto de 

I
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os analistas mais credíveis afetos ao partido no 
poder terem deixado de emitir opiniões na comu-
nicação social há já vários meses.    

Neste quadro, soam estranhas as palavras pro-
nunciadas pelo Vice-Presidente da República em 
Turim, Itália, em abril. Como fazer crer que será 
possível a Angola integrar o grupo dos países de-
mocraticamente mais avançados do Mundo den-
tro de «alguns anos»? Quem será responsabilizado 
se tal não acontecer? 

Se o panorama não é nada animador no cam-
po da democracia, preocupações também se colo-
cam no da economia. É verdade que esta deve ter 
crescido (ainda não há dados oficiais e definitivos) 
cerca de 7% em 2012 e que se registam outras 
melhorias no quadro da macroeconomia, mas 
mantém-se a falta de evidências de progressos sig-
nificativos na estratégia de diversificação da econo-
mia, o que permite pensar que as novas metas se-
toriais estabelecidas não serão atingidas. 

Na verdade, enquanto a indústria marca passo, 
a agricultura continua a não merecer a atenção 
redobrada que a sua situação exige e que lhe per-
mitiria sair do atraso em que se encontra em ter-
mos tecnológicos, de produtividade e de produ-
ção. As políticas seguidas já provaram ser pouco 
adequadas à realidade do país e o efeito mais notó-
rio e preocupante é o contínuo abandono das áreas 

rurais por jovens que procuram em Luanda e 
noutras cidades as oportunidades que não encon-
tram nas suas terras de origem. É simples perceber 
o que se passa. A falta de estradas impede o cresci-
mento do comércio e sem este não há crescimento 
da produção agropecuária. Basta analisar o que 
está a acontecer com as comunidades próximas 
dos caminhos de ferro para entender como a situa-
ção seria revertida se, em vez de se gastar em verbas 
com projetos e ações perfeitamente dispensáveis, 
se estabelecessem prioridades que fossem ao en-
contro das necessidades das populações pobres das 
áreas rurais. Difícil também entender isto fora do 
campo da vontade política.   

O certo é que sem empresários não pode haver 
progressos na economia. O Executivo sabe bem 
disso. De tal modo que no início de 2011 realiza-
ram-se debates que prometeram, como é hábito, 
novos tempos. Que não aconteceram. No início 
de 2012 fez-se o mesmo, dessa vez com a presença 
do Presidente. O resultado foi o mesmo. Um 
exemplo é o passo de camaleão dos anunciados 
programas ligados ao empreendedorismo. Tanto 
em 2011 como em 2012, tal como no caso do 
diálogo com os estudantes universitários, em vez 
do Governo assumir a organização dos eventos, 
entregou-se a responsabilidade ao MPLA. Será 
difícil entender porquê? 
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A indústria angolana está aquém do esperado

Um exemplo
de degradação 
da qualidade
da democracia
é a concentração 
dos órgãos 
de informação 
privados
em duas
ou três empresas
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cabo verde

C

m panorama da situação do 
género em Cabo Verde foi apre-
sentado recentemente dando 

conta de questões como a violência ba-
seada no género (VBG), saúde, sexuali-
dade, família, emprego, educação, entre 
outros aspetos. Desses itens destaca-se, 
por exemplo, a VBG, que tem registado 
aumentos significativos no país, segundo 
dados estatísticos agora divulgados. 

Entre 2010 e 2011, o número de ca-
sos identificados de violência baseada no 
género mais do que duplicou em alguns 
municípios, havendo pouquíssimos em 
que se manteve ou diminuiu. Em alguns 
concelhos os aumentos são ainda mais 
salientes, caso, por exemplo, da Praia, 
onde esses casos quase quadruplicaram, e 
Santa Catarina de Santiago, onde o nú-
mero multiplicou-se 5,8 vezes.

Contudo, como a estatística é feita 
com base nos casos registados pela polí-
cia, provavelmente o que está a aumen-
tar são as denúncias (em alguns desses 
municípios a partir de um patamar 
muito baixo) e não necessariamente as 
ocorrências. 

O aumento das denúncias resultará 
de uma maior consciência individual 
por parte das vítimas e também de um 
acréscimo da confiança em que a sua 
queixa será levada a sério. A ideia de que 
«entre marido e mulher não se mete a 
colher» sempre foi um dado cultural 
forte no país, levando muitas vezes à 
noção da inutilidade da denúncia, por 
parte da vítima, ou à sua real inutilida-
de, quando a queixa não resulta em pu-
nição para o agressor. Estes dois aspetos 
talvez estejam a mudar.  

Refira-se, a propósito, que desde 
março de 2011 está em vigor no país a 
Lei da VBG, que tornou esse tipo de 
violência crime público, de denúncia e 
investigação obrigatórias e, havendo 
matéria, de procedimento judicial. Dos 

Como vivem os homens 
e as mulheres no país

Estatísticas revelam alguns aspetos preocupantes sobre a questão 
do género e a vida sexual e familiar em Cabo Verde 

GláuCia noGueira PRAIA 

U

O rapper Batchart é o rosto da campanha
da paternidade, onde surge com o seu filho,
e compôs a música Dádiva divina
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mais de quatro mil processos em curso 
nas várias comarcas do país no ano judi-
cial 2011-2012 – uma grande maioria 
entrados nesse período, somados aos 
que vinham de anos anteriores – 1138 
foram resolvidos, o que corresponde a 
menos de 30%.   

Esses dados constam da brochura 
Mulheres e Homens – Factos e Números 
2012, publicada pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), em parceria com o 
Instituto Cabo-Verdiano para a Igual-
dade e Equidade de Género (ICIEG) e a 
ONU Mulheres. Uma primeira edição 
fora feita em 2008. 

MULHER REJEITA PRESERVATIVO
No que diz respeito à saúde e sexualida-
de, é de salientar o que revela esse docu-
mento sobre a adoção do preservativo 
como forma de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis. A mulher é 
quem menos propõe a utilização do 
preservativo ao parceiro (uma em cada 
três o faz, contra um em cada dois ho-
mens) e também é quem mais rejeita 
essa prática quando lhe é proposta: a 
aceitação sem objeções é referida por 
15% dos homens e 9,3% das mulheres. 
A recusa vem da parte de 11% delas e de 
apenas 2,5% deles. 

Este aspeto é surpreendente quan-
do se sabe que desde a década de 1980 
foi dirigido um grande investimento ao 
setor da saúde feminina, através da im-
plementação de serviços de saúde ma-
terno-infantil que, por exemplo, conse-
guiram reduzir a taxa de natalidade 
para valores que equivalem aos de um 
país desenvolvido.    

Por outro lado, talvez decorrente 
dessa rejeição do sexo seguro, os novos 
casos de infeção pelo VIH/Sida são 
maioritariamente femininos. Em 2000, 
os dois sexos encontravam-se em situa-
ção quase equivalente na distribuição 
dos 114 casos existentes, mas ainda as-
sim com maioria masculina, 50,9% 
contra 49,1%. Já em 2010, a situação é 
muito diferente: do total de 399 casos, 
as mulheres são 55,9% e os homens 
44,1%. 

As jovens e adolescentes são as mais 
atingidas: só no ano de 2010, de um 
total de 25 casos novos situados na faixa 
etária dos 20 aos 24 anos, 21 eram mu-
lheres (84%), e na faixa de 15-19 anos, 
de nove casos sete eram femininos 

Esta entidade lançou, como comba-
te a essa realidade e procurando provo-
car uma mudança de comportamento, 
uma campanha em vários media tendo 
como personagem o conhecido rapper 
Batchart, que aparece com o seu próprio 
filho e com uma música da sua autoria, 
Dádiva divina, com letra sobre a pater-
nidade. Ao identificar a composição, a 
CNDHC convidou o artista a ser o ros-
to da campanha que estava em elabora-
ção e acabou por patrocinar o videoclipe 
que apresenta esse tema. «Ami ê pai» (eu 
sou pai, em crioulo cabo-verdiano) é o 
slogan da campanha que procura «des-
pertar nos homens a ideia de que uma 
criança precisa do seu pai, mas que o pai 
precisa muito de uma criança também», 
como refere Zelinda Cohen, presidente 
da CNDHC.  

Para esta responsável, os números 
apresentados são muito elevados no que 
se refere à ausência do pai na vida dos fi-
lhos. «Mas devem ser ainda maiores, pois 
o Censo funciona segundo determinados 
parâmetros. Outras análises poderão 
mostrar uma realidade ainda pior», refe-
re, lembrando que não se está a falar 
simplesmente de registos ou pensão de 
alimentos. «Estamos a falar da presença 
do pai na vida das pessoas, de alguém que 
acompanha um menino ou uma menina 
até ele ou ela ter capacidade de ‘andar 
com os seus próprios pés’. Indicativa-
mente, é até aos 18 anos, mas todos sabe-
mos que pai e mãe deve ser para toda a 
vida. Independentemente da condição 
em que o pai estiver com a mãe».  

Zelinda Cohen considera ainda que 
«a infância em Cabo Verde não é vivida 
com os padrões de bem-estar e felicida-
de que gostaríamos. E observamos que 
em vários problemas que afetam as 
crianças e jovens – gravidez precoce, 
delinquência, trabalho infantil, abusos 
sexuais, entre outros – há um denomi-
nador comum no histórico dessas 
crianças (e também de muitas outras 
que nem estão em situações problemá-
ticas) que é a ausência do pai. Há um 
défice enorme de paternidade em Cabo 
Verde». 

A mulher cabo-verdiana 
propõe menos
a utilização
do preservativo
ao parceiro e é quem
mais a rejeita quando
lhe é proposta

Os casos identificados
de violência baseada
no género mais do que 
duplicaram em alguns 
municípios, entre 2010 e 2011

(77,8%). Mas outras faixas etárias tive-
ram também a mulher em maioria nos 
casos de infeção por VIH/Sida deteta-
dos nesse período. As maiores são entre 
aquelas entre os 25 e 29 anos (66,7%) e 
as de 55 a 59 (63,6%).  

SER PAI OU NÃO SER
Outros dados estatísticos divulgados pelo 
INE na mesma altura e que são revelado-
res das relações entre homens e mulheres 
dão conta que mais da metade das crian-
ças cabo-verdianas vivem sem a presença 
do pai. Das 191.329 crianças com menos 
de 18 anos recenseadas, 53% viviam sem 
a presença do pai e 15% sem pai nem 
mãe. Estes dados do Censo 2010 foram 
apresentados em março num fórum so-
bre os desafios da assunção da paternida-
de em Cabo Verde, realizado pela Co-
missão Nacional dos Direitos Humanos 
e Cidadania (CNDHC).  



44  maio 2013 – África21

PELO DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÓMICO DE CABINDA

LOCAL: PAVILHÃO MULTIUSO DO TAFE | CABINDA

1º FÓRUM EMPRESARIAL DE CABINDA. 
DIAS 26 - 27 MAIO

EM SIMULTÂNEO:

GOVERNO	PROVINCIAL	DE	CABINDA
REPÚBLICA	DE	ANGOLA

PELO DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÓMICO DE CABINDA

LOCAL: PAVILHÃO MULTIUSO DO TAFE | CABINDA

1º FÓRUM EMPRESARIAL DE CABINDA. 
DIAS 26 - 27 MAIO

EM SIMULTÂNEO:

GOVERNO	PROVINCIAL	DE	CABINDA
REPÚBLICA	DE	ANGOLA



 África21– maio 2013  45

013 será lembrado como o ano da morte, em 22 de 
março, de Chinua Achebe, mundialmente reconheci-

do como fundador da moderna literatura africana. Things 
Fall Apart (1958), ou Quando Tudo Se Desmorona (2008) 
na tradução que a editora Mercado de Letras, de Portugal, 
pôs à disposição dos leitores da língua de Camões. É a histó-
ria de um guerreiro afamado num agregado de aldeias do 
Sudeste da Nigéria do séc. XIX-XX, que 
vivendo no clã com suas três mulheres e os 
filhos, está empenhado na conquista da 
liderança do povo igbo e ao mesmo tem-
po obcecado pelo medo de falhar. 

Através da obra, o autor reconstrói os 
acontecimentos que se sucederam à che-
gada dos primeiros missionários britâni-
cos para, como diziam, pacificar a região. 
Os massacres descritos assemelham-se aos 
perpetrados pelos ingleses na época.  

O livro teve a honra da inclusão nos 
currículos escolares de países anglo-saxó-
nicos e africanos e da tradução em mais 50 línguas. Em jeito 
de homenagem ao gigante acabo de ler Home and Exile, 
100 páginas preciosas que mãos amigas logo me fizeram 
chegar e que eu gostaria de ver a circular nós Nações de 
Língua Portuguesa, precisamente porque o autor ousou 
repensar o mundo, romper com a escrita colonial e fundar 
a literatura africana. 

Esta evocação vem a propósito da primeira visita do 
secretário-executivo da CPLP, embaixador Murade Isaac 
Murargy a Cabo Verde, de 1 a 3 de abril, vindo da Guiné-
-Bissau, no quadro do diálogo organizado que o levará aos 
oito Estados-membros. 

Convidado pelo primeiro-ministro, foi recebido por 
altas autoridades do país, visitou projetos agropecuários e 
discutiu a sempre precária situação do Instituto Internacio-
nal de Língua Portuguesa. Até aqui, nada de novo.  

A esperança emergiu quando Isaac Murargy convidou 
os colegas do Ministério das Relações Exteriores, o corpo 
diplomático e outras entidades para a sessão inaugural do 
que, segundo o próprio, poderá ser a marca do seu mandato 
(2012-2015): repensar a CPLP. 

Uma assistência numerosa e interessada ouviu o secre-
tário-executivo da descontinuada Comunidade de Língua 
Portuguesa mencionar um grande número de atividades 
em torno da organização internacional, que assim timida-
mente se define, e um pequeno número de ações da sua 
iniciativa, presa como está entre duas Guinés: Bissau, onde 

não se consegue repor a ordem constitucional desde o golpe 
de Estado de 12 de abril de 2012, e Equatorial, cuja ambi-
ção de aderir à Comunidade como membro de pleno direi-
to não encontra justificação à luz dos estatutos, nomeada-
mente, do artigo 1.º (Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa), do artigo 5.º (primado da paz, democracia, 
Estado de direito, boa governação, direitos humanos e jus-

tiça social) e do artigo 6.º (uso do português 
como língua oficial). 

Os desfasamentos mais visíveis separam a 
insatisfatória ação do fórum de confluências 
inter-regionais da ampla atividade da socieda-
de civil por causa dela; a comunidade perce-
cionada da organização intergovernamental 
que temos; a atração da cidadania da língua 
das efetivas restrições nas políticas migratórias; 
a concertação político-diplomática do alhea-
mento da economia; o desejo de projetar a 
cultura da amizade entre os povos na falta de 
um fundo que lhe dê consistência; a burocra-

cia de há 18 anos da exigência de mais eficiência e mais 
atenção à relação custo-benefício. 

Explicado e lançado o desafio, espera-se que o mar o 
leve da cidade da Praia a Bissau, Brasília, Díli, Lisboa, 
Luanda, Maputo, São Tomé e às diásporas e amigos na 
língua e na luta pelo progresso. 

Repensar a CPLP precisa de se transformar num proje-
to com claros objetivos a alcançar, lugar no programa do 
secretário-executivo, orçamento e calendário. 

Será possível pôr isto tudo a andar de forma a apre-
sentar resultados em 2015 para o 20.º aniversário em 
2016? A Associação das Universidades de Língua Portu-
guesa, criada em 1986, até podia ajudar. E vamos lá, 
entre o mais do mesmo e a inovação, Isaac Murargy 
afirma ter optado pela segunda hipótese e os participan-
tes no ato inaugural aplaudiram as boas intenções, per-
guntando, no entanto, se a insistência na revitalização 
dos PALOP não será uma maneira de camuflar a ausên-
cia de vontade e de liderança. Quo vadis, CPLP? 

Águas Correntes Corsino Tolentino

Repensar a CPLP
2

tolentino.corsino@gmail.com

A CPLP precisa
de ser transformada
num projeto com claros
objetivos a alcançar
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guiné-bissau

desistência em abril de Carlos 
Gomes Júnior, o primeiro-minis-
tro deposto, de concorrer a um 

terceiro mandato à testa do Partido Africa-
no para a Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC), marca o fim de uma era e 
poderá consumar uma viragem geracional 
por ele próprio iniciada na direção da prin-
cipal e mais antiga formação do país e na sua 
governação. Carlos Gomes, há um ano no 
exílio em Portugal, foi o primeiro líder do 
PAIGC que não participou na luta pela in-
dependência. Era funcionário na época co-
lonial, enquanto a maioria dos postulantes à 
sua sucessão são mais jovens, nunca traba-
lharam na administração portuguesa e qua-
se todos possuem formação universitária.  

Estas diferenças, assim como a dispari-
dade das candidaturas e persistentes cliva-
gens entre os dirigentes do partido, vão 
certamente refletir-se nos trabalhos do 
Congresso do PAIGC, fixado para mea-
dos de maio em Cacheu, cidade nortenha 
e berço da cristandade na Guiné. Face às 
mudanças que se desenham na esfera diri-
gente, certos setores ortodoxos, minoritá-
rios, mas influentes, não veem com bons 
olhos a perda de controlo do partido por 
parte dos «antigos combatentes», os vete-
ranos da guerra anticolonial, em benefício 
de figuras que «não foram à luta», isto é, 
que não tomaram parte da luta pela liber-
tação do país. 

Outras sensibilidades, pelo contrário, 
têm preocupações mais ideológicas, e estão 
inquietas com a possível perda de identida-

de e mesmo o fim do partido fundado por 
Amílcar Cabral, devido às fraturas que po-
dem acarretar a provável chegada aos co-
mandos de indivíduos pouco dados às lides 
partidárias e mais interessadas em servir-se 
do aparelho para alcançar a governação. 

Estas e outras questões, tais como a falta 
de autoridade do líder cessante, ou o perfil 
técnico e moral dos candidatos, alimentam 
os debates há vários meses antes do concla-
ve. A fragilidade, a falta de coesão interna e 
de recursos, sobretudo após o Golpe de Es-
tado de abril de 2012, são apontadas como 
os problemas mais prementes do partido.  
A existência de vários candidatos ao posto de 
presidente não é uma novidade, já que no 
congresso precedente, em 2008, eram seis. 
O que está em causa é a qualidade dos pre-
tendentes, assim como os escassos laços his-
tóricos da maioria deles com o PAIGC. 

UM LÍDER TRANSITÓRIO
Esta perceção e o receio das suas conse-
quências já levaram a um movimento a 
favor de um candidato alternativo, transi-
tório, capaz de assegurar o consenso e a 
unidade, e que permaneceria apenas foca-
lizado no partido. Não seria cabeça de lista 
nas legislativas e nem primeiro-ministro, 
em caso de vitória nas eleições, como re-
zam os atuais estatutos, que teriam assim 
de ser revistos para explicitar as modalida-
des de escolha do chefe de Governo. 

A personalidade referenciada para con-
duzir esta iniciativa é Carlos Correia (79 
anos), três vezes primeiro-ministro e um 

dos «históricos» ainda presentes na cúpula 
do PAIGC. Paralelamente, está em curso 
uma tentativa da atual direção destinada a 
levar os inúmeros candidatos (sete já forma-
lizaram as suas pretensões) a desistirem, em 
nome dos «interesses do partido e do país», 
de acordo com um dos promotores da ini-
ciativa. Contudo, nesta altura do campeo-
nato, é pouco provável que esta fórmula se 
imponha, tanto mais que o próprio Carlos 
Correia revela pouco entusiasmo por esta 
solução, que teria de ser sufragada pelos ór-
gãos diretivos. 

Embora reconheçam a necessidade de 
relançar o partido, de torná-lo «cada dia 

Fragilidade, falta de coesão 
interna e de recursos 
são os maiores 
problemas do PAIGC

A

PAIGC
em busca de novo líder

Sete candidatos estão na corrida à presidência da maior força 
política guineense, tendo na mira o cargo de primeiro-ministro 
nas eleições legislativas lá para o final do ano
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mais partido», segundo a expressão de Amí-
lcar Cabral, um número significativo de 
militantes e dirigentes é favorável a confiar a 
reestruturação do partido a um congresso 
extraordinário, porque 2013 é ano de elei-
ções parlamentares e presidências. 

Não obstante, uma comissão ad-hoc já 
trabalha numa proposta de revisão dos esta-
tutos, e deve também sugerir modificações 
nos critérios de seleção dos dirigentes, assim 
como para a melhoria do nível da reflexão e 
decisão dos órgãos deliberativos, o que passa 
necessariamente pela redução dos seus 
membros, considerados atualmente excessi-
vos. O objetivo, na opinião de um membro 
da comissão, é promover um segundo Cas-
sacá, nome de uma ilha do sul da Guiné, 
que acolheu, em plena luta de libertação, 
uma reunião alargada de quadros do 
PAIGC, transformada no seu primeiro 
Congresso, e cujas decisões contribuíram 
fortemente para o sucesso do movimento 
emancipador do país. 

OS CANDIDATOS

Até meados de abril eram sete os pretendentes ao lugar de líder do PAIGC, e não se 
excluíam ainda candidaturas de última hora. Cinco dos candidatos foram governantes e 
quatro são atualmente deputados. 

O favorito é Domingos Simões Pereira, o antigo secretá-
rio-executivo da CPLP, que faz 50 anos em outubro. Enge-
nheiro de construção civil, e com duas passagens pelo 
Governo na pasta das Obras Públicas, tem uma imagem 
de quadro competente e com provas dadas no país e no 
exterior. No grupo de apoio à sua candidatura estão todas 
as correntes do partido, incluindo os partidários do presi-
dente cessante, bastante influentes, sobretudo na capital. 

O seu maior rival é o empresário Braima Camara (44 
anos) deputado e presidente da Câmara de Comércio, que 
se lançou muito cedo na mobilização de delegados com 
bastantes meios. 

Outro candidato com recursos, mas cuja presença nem se 
nota é o economista José Mário Vaz, o popular ministro 
das Finanças do Executivo deposto, e cuja campanha foi 
afetada pela investigação de que é objeto num caso de 
suposto desaparecimento de uma ajuda orçamental de 
Angola. 

A falta de meios constitui um dos problemas de Aristides 
Ocante da Silva, um candidato relativamente jovem (46 
anos), mas com um apreciável currículo político. Um dos 
12 membros da Comissão Permanente, a cúpula do poder 
no PAIGC, estreou-se no Governo em 2005, após o re-
gresso do falecido Presidente Nino Vieira, que apoiou. 

O deputado e também ex-governante Cipriano Cassama, 
(53 anos) é outro sobrevivente do regime ninista, que se 
vem distinguindo por uma crítica frontal ao tráfico de droga, 
atitude inédita no debate interno, o que certamente lhe vai 
granjear consideração, mas não suficiente base de apoio, 
pelo que não se excluiu a sua aproximação a Simões Pe-
reira, o que acontece também com Mário Vaz e Ocante da 
Silva. 

O advogado e deputado Francisco Benante (59 anos) já 
foi presidente do partido no final da guerra civil (1999/2002), 
e dificilmente poderá voltar a ocupar esta função. Não 
basta ter ambição. Tal como Vaz, Ocante e Cassama, a 
sua candidatura é encarada igualmente mais como uma 
tentativa de ocupação do terreno político para retirar possí-
veis dividendos em caso de necessidade de alianças.

Finalmente, o mais jovem dos candidatos, Vladimir Deu-
na, faz 30 anos em agosto, é ainda pouco conhecido. Re-
cém-formado em Direito no Brasil, mas tem um discurso 
fácil, voluntarioso e polémico. É descrito como um fanático 
pelo PAIGC e pela política.

Sede do PAIGC em Bissau
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m mês após a operação dos agentes dos serviços de luta 
antidroga dos Estados Unidos, a DEA, que permitiu a 
captura, entre 2 e 5 de abril, do ex-chefe da Marinha da 

Guiné-Bissau, José Bubo Na Tchuto e de mais quatro guineenses, 
o país ainda está sob choque. O acontecimento teve um inegável 
impacto no plano político-diplomático nacional e internacional, 
embora a situação esteja tranquila, mas pode muito bem ser a calma 
que precede a tempestade. 

Uma das consequências mais visíveis deste assunto é a hostiliza-
ção de Cabo Verde, apelidado pelo Procurador-Geral de «mau vizi-
nho». Enquanto se discute o que se irá passar a seguir, se mais per-
sonalidades locais, incluindo políticos, conotadas com o tráfico de 
droga, serão ou não perseguidas e levadas pelos norte-americanos, 
Ramos-Horta, o representante do secretá-
rio-geral da ONU em Bissau, pediu às auto-
ridades guineenses para manterem calma e 
serenidade e evitarem criar inimizades na 
vizinhança. Sobretudo depois de Washing-
ton ter formalmente acusado o próprio gene-
ral António Injai, o homem-forte militar, de 
ter conspirado para fornecer armas à guerrilha 
colombiana das FARC e de ter recebido co-
caína a pedido deste movimento armado lati-
no-americano. O porta-voz do Estado-Maior 
das Forças Armadas já refutou as acusações 
dos EUA e disponibilizou-se a colaborar com a sua justiça. 

Desde 2010 que Bubo Na Tchuto figurava na lista negra dos 
barões de droga, elaborada pelo Tesouro americano, pelo que as 
suas contas tinham sido bloqueadas nos EUA. O general Papa Ca-
mara, atual chefe de Estado-Maior da Força Aérea guineense, 
também consta da lista. Por seu lado, o general Injai, que não estava 
referenciado pela justiça norte-americana, viu-se mais tarde aponta-
do por esta como sendo o mandante do assassínio de Nino Vieira, 
Presidente guineense assassinado e esquartejado em 2 de março de 
2009 por homens do Batalhão de Mansoa, o mais bem armado e 
equipado do país, na altura sob o comando direto de Injai. 

Este também fazia parte do grupo de pessoas sob embargo das 
Nações Unidas, União Europeia e União Africana, desde que li-
derou, em abril de 2012, o golpe de Estado que derrubou o pri-
meiro-ministro Carlos Gomes Júnior e interrompeu as eleições 
presidenciais antecipadas, que se seguiram à morte do Presidente 
Malam Bacai Sanhá. Mas apesar de impedido de viajar para o 
estrangeiro, Injai deslocava-se livremente ao Senegal e outros 
países da África Ocidental, com a cumplicidade da CEDEAO, 
que agrupa 15 países da região, entre os quais a Guiné-Bissau, e 

que gere a crise no país e é fortemente influenciada pela Nigéria, 
que acolhe a sede da organização.  

Aguarda-se a reação da CEDEAO a esta questão, tanto mais 
que os EUA já emitiram mandados de captura internacional contra 
os generais Injai e Camara, e admite-se que outras altas figuras 
possam vir a ser perseguidas, entre as quais um ex-chefe de Estado-
-Maior e um conhecido político. 

DETIDOS POR 50 POLÍCIAS NOS BIJAGÓS
Pouco mais de duas semanas após a captura do almirante Na Tchu-
to, existem outras versões sobre o local e as forças envolvidas na 
operação. Com efeito, os dois membros da tripulação do bote que 
conduziu Buba até ao iate no alto mar, e que tinham sido também 

detidos e interrogados pelos norte-america-
nos em 2 de abril, acabaram por ser libertados 
e entregues à polícia de Cabo Verde na Ilha 
do Sal, e regressaram a Bissau, onde contaram 
como se deu a detenção. Um deles, o 2.º te-
nente da Marinha, Vasco Nacia, disse que a 
prisão de Bubo e dos seus colaboradores Papis 
Diemé e Tchami Yalá (sobrinho do ex-Presi-
dente Kumba Yalá), ambos sargentos da 
Marinha, foi feita por 50 polícias norte-ame-
ricanos no interior do iate. Nacia, ex-diretor 
do Pessoal Navegante da Marinha guineense 

quando Bubo era chefe de Estado-Maior da Armada, garantiu que 
a captura ocorreu na ilha de Caravela, no arquipélago Bijagós, e não 
em águas internacionais. Indicou ainda que Bubo foi atraído até ao 
iate por dois supostos empresários latino-americanos, Pedro e Alex, 
que na realidade estavam ao serviço da DEA.  

Bubo e os seus dois cúmplices compareceram perante a justiça 
em Nova Iorque, foram formalmente acusados de conspirar para 
importar droga para os EUA e de conluio para fornecimento de 
armas aos guerrilheiros colombianos das FARC. Além disso, o al-
mirante é supostamente perseguido pela morte em Uaque, cerca de 
50 km de Bissau, de um agente da DEA que investigava a presença 
no país de dois terroristas mauritanos ligados à AQMI, a sucursal 
da Al-Qaeda que opera no Magrebe e na África Ocidental.  

A acusação prometeu terminar a produção de provas a 30 de 
maio, e a acusação pediu 60 dias para analisar o documento, o que 
fez com que a próxima audiência tenha sido fixada para 25 de julho. 
Dois civis guineenses, capturados quase na mesma altura que Bubo, 
mas na vizinha Guiné-Conacri, foram também acusados num 
processo paralelo de narcotráfico e conspiração para fornecimento 
de armas às FARC e tráfico de cocaína.                                     aJC

DEA dos EUA capturam
Na Tchuto e procuram Injai

guiné-bissau

U

José Bubo Na Tchuto
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s comandantes dos petroleiros 
Marida Melissa, de bandeira 
de Malta, e Duzgit Integrity, 

das Ilhas Marshall, foram condenados a 
três anos de prisão com pena suspensa 
de dois anos, desde que em conjunto 
com a companhia Statoil paguem uma 
indemnização de mais de 6,5 milhões de 
dólares até um mês depois da sentença, 
por danos patrimoniais e não patrimo-
niais causados ao Estado. 

Além disso, o juiz Alberto Monteiro 
declarou perdidos a favor do Estado san-

são tomé e príncipe

Quem ordenou
a presença dos barcos?

Esta é a pergunta que os santomenses querem ver respondida 
de forma cristalina. Os comandantes de dois navios 
apreendidos por contrabando confessaram em Tribunal 
que operavam no mar da Zona Económica Exclusiva do 
arquipélago desde outubro/novembro de 2012

Juvenal rodriGues SÃO TOMÉ

tomense os dois navios e toda a carga e 
mercadorias que tinham a bordo. Para o 
Tribunal de Primeira Instância ficou 
provado que os dois réus são «coautores 
materiais de um crime de contrabando». 

Entretanto, o magistrado teve em 
conta que os arguidos são «delinquentes 
primários». Esta decisão apoiou-se no 
artigo 274.º sobre «Contrabando ou 
descaminho e importação e exportação 
ilícita de bens ou mercadorias» do novo 
Código Penal, cujo Ponto 1 diz: «Quem 
importar ou exportar bens ou mercado-

rias proibidas ou, nos demais casos, se 
eximir, total ou parcialmente, aos direi-
tos alfandegários devidos pela entrada 
ou saída dos bens ou mercadorias, é pu-
nido com pena de prisão de 1 a 5 anos». 

Por outro lado, o artigo 104.º que se 
refere à «perda de objetos e produtos» 
determina: «São perdidos a favor do Esta-
do os objetos que tiverem servido ou esti-
vessem destinados a servir para a prática 
de um crime, ou que por este foram pro-
duzidos quando pela sua natureza ou pe-
las circunstâncias do caso ponham em 
perigo a segurança das pessoas, a moral 
ou a ordem pública, ou ofereçam sérios 
riscos de serem utilizados para o cometi-
mento de novos crimes». 

O advogado Guilherme Posser da 
Costa, defensor do Governo, pediu que os 
réus não fossem condenados à prisão efeti-
va, porque considera que os verdadeiros 
responsáveis pelo contrabando que estava 
a ser realizado nas águas territoriais de São 
Tomé e Príncipe estão ausentes do país. 

O petroleiro Duzgit Integrity ao largo da costa de São Tomé
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A operação da captura
dos petroleiros foi 
respaldada à distância 
pelos norte-americanos

Quem ordenou
a presença dos barcos?

Note-se que um dos réus declarou 
em tribunal que recebeu orientação de 
um dirigente de São Tomé e Príncipe 
para entrar no espaço marítimo nacio-
nal, mas recusou-se a identificá-lo com 
nome e apelido.

Fontes judiciais confidenciaram à 
África21 que um dos réus declarara que 
Patrice Trovoada esteve no Marida Melis-
sa por duas vezes. Os advogados de defesa 
dos arguidos, Pascoal Daio e Alberto Pau-
lino, consideram a condenação «absurda» 
e decidiram recorrer da sentença.  

África21 sabe que o antigo minis-
tro secretário-geral do Governo, Afonso 
Varela, homem de confiança de Patrice 
Trovoada, também faz parte da equipa 
de defesa dos réus. A nossa revista apu-
rou que o recurso já deu entrada no 
Tribunal de 1.ª Instância.

Antes de subir para o Supremo, vai 
ainda passar pelo Ministério Público. 

O primeiro-ministro, na abertura do 
Ano Judicial, deixou claro que enquanto 
chefe do Governo limitou-se a «acautelar 
os legítimos interesses do Estado santo-

mense». «O Governo não teve nem nun-
ca terá qualquer influência na decisão 
soberana do juiz, em virtude da separação 
de poderes. Nessa matéria não pode ha-
ver dúvidas», sublinhou Gabriel Costa. 

Muitos santomenses concordam com 
a sentença, mas alguns manifestaram dú-
vida sobre o destino a dar aos navios.  

O Governo não se pronunciou, 
porque o processo ainda não terminou.

dos navios da empresa Blue Sky que esta-
va ancorado ao largo de São Tomé, no 
âmbito do polémico porto flutuante, 
promovido pelo Governo liderado pelo 
ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada. 
A zona do ilhéu das Rolas, no sul da ilha 
de São Tomé, a três milhas da costa, foi 
um dos palcos da atividade ilegal. Este foi 
o primeiro caso de contrabando no terri-
tório marítimo santomense julgado em 
São Tomé e Príncipe. 

O país está dotado de um sistema de 
radar instalado com o apoio dos Estados 
Unidos de América que controla toda a 
atividade marítima na região do golfo da 
Guiné. As imagens captadas por esse 
meio de vigilância foram utilizadas tam-
bém como meios de prova.  

«A insinuação sobre a utilização do 
poder punitivo do Estado como instru-
mento de perseguições políticas poderá, 
na verdade, ser um alibi utilizado por 
quem nessa história dos barcos certa-
mente não tem a alma lavada e, por isso, 
pretende distrair os poderes públicos no 
combate contra todas as formas de cri-
minalidade no nosso território», comen-
tou Gabriel Costa.   

Apesar dos barcos terem sido contra-
tados pela Statoil para essa operação ile-
gítima, a Sonangol viu-se na necessidade 
de declinar «qualquer responsabilidade 
pelos atos destes navios», ao mesmo 
tempo que reafirmava o seu «compro-
misso e respeito pelos procedimentos e 
normas legais internacionais e de nave-
gação marítima». 

A empresa petrolífera angolana es-
clareceu em comunicado que «nenhum 
dos navios e respetivas tripulações 
aprendidos são propriedade da Sonan-
gol Shipping (Luanda) e tão pouco se 
encontram ao seu serviço».  

Até ao final do processo haverá tenta-
tiva de corromper magistrados para alte-
rar ou anular a sentença do Tribunal de 
1.ª Instância. Observadores pensam que 
o Supremo Tribunal de Justiça não o 
fará. Aliás, a sociedade civil e, particular-
mente, os militares estão atentos ao desfe-
cho deste processo, que pode ser exem-
plar e motivo de orgulho nacional.  
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Julgamento de Volchenko Yergen (à esquerda) 
e Gulzen Gengiz, comandantes dos dois navios 
apreendidos

Fontes da defesa garantiram à África21 
que há meios de dissuasão suficientes 
para evitar que os navios escapem. Se for 
necessário, serão utilizados «meios 
radicais».

O Conselho de Ministros «orientou 
a Guarda Costeira para reforçar os me-
canismos de controlo e vigilância das 
referidas embarcações e uma vez mais 
manifesta total firmeza, no sentido de 
não permitir que o Estado santomense 
seja palco de ações ilícitas». 

Os dois petroleiros foram captura-
dos  pe la  Guarda Coste i ra  em 15 
de março. A operação, segundo algumas 
fontes, foi respaldada à distância pelos 
norte-americanos. Os barcos contraban-
distas operavam a seis milhas da costa 
santomense. Faziam transbordo de 
combustíveis sem autorização das auto-
ridades competentes do arquipélago. 

De acordo com a legislação marítima 
que serviu de suporte para os advogados 
em julgamento, esse tipo de operação só 
pode ser realizada legalmente a uma dis-
tância mínima de 20 milhas da costa. 

Os documentos apresentados no 
julgamento demonstraram que o negó-
cio de transbordo de combustíveis perto 
da costa santomense estava a ser feito há 
mais de quatro meses.   

No início de dezembro uma das em-
barcações transferiu combustível para um 
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iz um provérbio malinké que um homem se 
pode enganar na sua porção de alimento, mas que 

não se pode enganar na sua porção de palavra. 
Em São Tomé e Príncipe, parece que não só nos te-

mos vindo a enganar na nossa porção de alimento, 
quando não em quantidade, em distribuição, como nos 
temos vindo a enganar, homericamente, na nossa porção 
de palavra, elegendo o discurso cacofónico 
e as falas desencontradas, em detrimento 
da palavra comedida e conjugante. As ex-
ceções são raras.  

Não que tenhamos de sintonizar as 
nossas vozes numa unívoca e monótona 
litania. Nem isso seria desejável. Porém, 
37 anos depois do primeiro hastear da 
bandeira, aspirarmos à coordenação de 
um certo modo coletivo de caminhar, um 
certo modo de nos pensarmos e de, pen-
sando-nos, pensar o país, não deveria ser 
apenas aspiração.  

Claro que a nossa população cabe em vilas ou cidades 
consideradas minúsculas. Claro que temos somente 
1000 quilómetros quadrados. E inúmeros constrangi-
mentos, alguns dos quais resultantes dos custos da insula-
ridade. Mas seremos tão pobres como muitos de nós nos 
habituámos a pensar após décadas de uma crónica depen-
dência do exterior? 

A nossa mentalidade de assistidos não será hoje um 
dos nossos maiores inimigos? Estará a mão estendida a 
ameaçar transformar-se numa espécie de modo, já não 
tanto de estar, mas de ser?

Teremos mesmo de nos distinguir (bastante e tam-
bém) pelas nossas intestinas quezílias? 

O chão da terra é muito fértil, atestado pela vegetação 
exuberante. Chuvas incessantes caem ao longo de quase 
todo o ano, seguidas da estéril evaporação de enormes 
quantidades de água. E temos, aqui, regiões atingidas por 
séria escassez de água.    

É verdade que hoje se cultiva muito mais e que já há 
excedentes de alguns produtos. Não seria urgente encon-
trar soluções de escoamento? 

O oceano é generoso, inamovível, navegável e nosso 
amigo. Não seria urgente aprendermos a extrair os seus 
múltiplos frutos e recursos ao alcance das nossas mãos?

Temos praias doiradas e macias como tapetes, ro-
deando um tão cristalino azul que a visão dos cardumes 
fugidios é nítida e palpável. É preciso travar a degradação 

dessas praias, a dragagem desordenada da areia, a ameaça 
de avanço da erosão.

Todos exaltam o turismo como uma preciosa e sus-
tentável fonte de rendimentos. Para quando a materiali-
zação, em toda a sua plenitude, dessa potencialidade su-
cessivamente adiada?   

Estes são apenas alguns exemplos da necessidade de 
sermos um pouco menos complacentes 
connosco próprios, um pouco mais impa-
cientes connosco próprios.

A formação de quadros na área da 
Saúde foi uma das grandes conquistas da 
independência. Em 1975, tínhamos 
apenas dois médicos. Mas essa conquista 
é ensombrada, por exemplo, pelo calami-
toso estado da principal unidade hospita-
lar do país, frequentemente assolado, en-
tre outras, por constantes ruturas no 
stock de medicamentos.  Não assistire-

mos no nosso tempo de vida, sabemo-lo,  
à concretização de muitas aspirações e anseios. Há mu-
danças que exigem camadas e camadas sucessivas de 
tempo.  

Outras há porém que podem ser viabilizadas num 
espaço de tempo relativamente curto, com alguma dose 
de bom senso, rigor, honestidade e uma estratégia que 
não dependa de caprichos dos governos do dia. A pobreza 
não tem de ser uma condenação. 

Discutimos e questionamos quase tudo, mas produ-
zimos pouco. Trabalhamos muito pouco. 

A observar-nos, a nós, os mais velhos, está um maciço 
contingente de jovens e crianças. E porque nem tudo é 
mau e a universalidade do ensino básico estabelecido nos 
Objetivos do Milénio conheceu um sucesso assinalável, 
as exigências daí decorrentes são enormes. 

Não, não temos de falar a uma só voz. Precisamos 
contudo de encontrar um coro coerente que se identifi-
que com o destino coletivo e represente as aspirações da 
maioria. A diferentes níveis, essa voz tem de ser encontra-
da em todos nós. 

A nossa mentalidade
de assistidos não será hoje um
dos nossos maiores inimigos?

A crónica de Conceição Lima

A voz está em nós    

mariasaolima@hotmail.com

D
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s sequestros, homicídios, as-
saltos e casos de tortura vêm a 
público quase diariamente. As-

sim como são quase diárias as promessas 
feitas pelas autoridades de melhorar a segu-
rança pública. Promessas que, normalmen-
te, em vésperas de campanhas eleitorais, 
aumentam de tom e de garantias. No en-
tanto, esse combate, entre a defesa da socie-
dade e o crime organizado, parece não ter 
fim à vista.  

Recentemente, vários casos que ilus-
tram o elevado índice de violência e de 
perversidade ultrapassaram as fronteiras do 
país e ganharam destaque na mídia 
internacional. 

Dia 16 de março, bairro do Brás, região 
central da cidade de São Paulo. Dois moto-
ciclistas de rosto escondido por capacetes 
abordam três jovens numa rua da cidade. 
Era o início da madrugada de um sábado. 
Câmaras de segurança instaladas na rua Be-
lisário de Souza filmam o sucedido. Os jo-
vens recebem ordens para erguer os braços e 
virarem-se para uma parede. Os jovens es-
tão indefesos. Nenhum reage. Começam os 
disparos. As câmaras mostram o momento 
em que um dos três jovens desata a correr. 
Os disparos prosseguem. Os alvejados 

caem, feridos mortalmente. Os motociclis-
tas montam nas motos e desaparecem. Mas 
as câmaras mostram também um veículo da 
polícia de São Paulo, nas proximidades.  

Poucas horas depois, o comando da 
Polícia confirma existirem suspeitas de que 
oito elementos da força policial estariam 
envolvidos na execução sumária dos dois 
jovens. Foram detidos e aguardam a conclu-
são do inquérito.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, um 
casal de jovens turistas, ela norte-americana 
e ele francês, que frequentavam um curso 
universitário na cidade, é sequestrado. Du-
rante cerca de seis horas, o jovem é alvo de 
sucessivos espancamentos enquanto ela é 
violentada por três elementos de um bando 
que se fazia passar por tripulação de uma 
«van» (carrinha) de transporte coletivo alter-
nativo. Os autores do crime, que teve reper-
cussão internacional, foram presos e confes-
saram. Depois dos destaques dados ao caso 
nas televisões, surgiram outras vítimas.  
O delegado da polícia que investiga os cri-
mes mostrou-se surpreendido pela frieza 
demonstrada pelos integrantes do bando. 
Todos eles jovens.  

Segundo dados do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), órgão da administração 

pública responsável por pesquisas em segu-
rança e análise criminal no estado do Rio de 
Janeiro, em 2012 foram registrados no esta-
do 6029 casos de violência sexual, contra 
4917 em 2011. O número representa uma 
média de 16 estupros por dia em 2012.

Em recente artigo, o professor brasileiro 
Rubens Ricúpero, ex-ministro e ex-secretá-
rio-geral da Unctad, escreveu, a propósito 
das tradições políticas na América Latina e 
da eleição do Papa Francisco, um argentino 
conhecedor da pobreza no seu país e no 
continente, que «as periferias constituem o 
maior fenômeno urbano e social da América 
Latina dos últimos 80 anos». «Da cidade do 
México a Buenos Aires, das palafitas de Sal-
vador e Recife à árida desolação de La Paz 
ou Lima, elas reúnem em condições precá-
rias dezenas de milhões de migrantes e des-
cendentes que jamais contaram com políti-
cas públicas razoáveis de urbanização, 
transportes, educação e saúde», lembra 
Ricúpero.  

A condição de pobreza e miséria surge 
associada frequentemente à violência. O 
mau funcionamento das estruturas de ad-
ministração, a corrupção endêmica e a falta 
de transparência que, na opinião de muitos 
cientistas sociais, marcam os poderes no 

brasil

O flagelo
que não poupa ninguém

A violência e a fragilidade da segurança pública continuam 
a ser os principais flagelos com que o Brasil se confronta. 
Juntam-se à má gestão dos dinheiros públicos, educação 
deficiente e saúde que continua sucateada, apesar dos 
esforços de alguns setores da administração pública. 

alfredo Prado BRASÍLIA
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Brasil, nos mais diversos níveis, contribuem 
para a proliferação da violência.

No início de abril, o Tribunal de Mara-
bá, uma cidade do estado do Pará, na região 
amazônica, foi chamado a julgar os autores 
do assassinato de um casal de agricultores 
que se haviam empenhado na denúncia da 
exploração ilegal de madeira. Os executores 
das mortes foram condenados a pesadas pe-
nas de prisão. O suposto mandante dos cri-
mes, um proprietário da região, foi absolvi-
do. O Ministério Público vai recorrer, mas a 
ideia de impunidade dos detentores do po-
der econômico ou político, por parte da 
opinião pública, prevalece.

VORAGEM DE VIOLÊNCIA 
De acordo com um estudo do Instituto 
Sangari, de São Paulo, que se dedica desde 
há vários anos ao estudo da violência, «esta-
dos que durante anos foram relativamente 
tranquilos, alheios a essa fúria homicida, 
entram numa acelerada voragem de violên-
cia. Outros que tradicionalmente ocupavam 
posições de liderança no panorama nacional 
da violência veem seus índices cair e até de 
forma drástica em alguns casos».  

Segundo o Mapa da Violência 2012, do 
Instituto Sangari, o número de assassinatos 

no Brasil passou de 13.910 em 1980 para 
49.932 em 2010, o que corresponde a um 
aumento de 259%. A taxa de homicídios no 
Brasil, que era de 11,7 para cada 100 mil 
habitantes, atingiu, em 2010, a taxa de 26,2.

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), dependente da 
secretaria de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência da República, realizada em 2010, 
perguntava aos entrevistados sobre o grau 
de medo em relação a serem vítimas de as-
sassinato, categorizando as respostas em 
«muito medo», «pouco medo» e «nenhum 
medo». Os resultados foram considerados 
«muito preocupantes» ao revelarem que 
79% da população tem muito medo de ser 
assassinada; 18,8% pouco medo e só 
10,2% manifestaram ter nenhum medo. 
Resumindo: só um em cada dez cidadãos 
do Brasil não tem medo de ser assassinado e 
oito em cada dez têm muito medo. «Esse 
enorme temor é uma constante em todas as 
regiões do país, e está em toda parte», cons-
tataram os especialistas.  

Nos dois primeiros meses deste ano, o 
estado de Santa Catarina, na região sul do 
Brasil, com um nível de desenvolvimento 
elevado, no cenário brasileiro, foi atingido 
por uma onda de violência que se traduziu 
na destruição de dezenas de ônibus e ataques 
a postos policiais. Diariamente foram regis-
trados ataques. De acordo com as autorida-
des do estado e federais, por trás da onda de 
violência estaria uma reação comandada de 
dentro dos estabelecimentos prisionais às 
agressões e torturas cometidas por guardas 
prisionais contra os detidos. 

Recentemente, as imagens reproduzidas 
pelas estações de televisão do homicídio de 
um jovem estudante cometido por um me-
nor de 18 anos, durante um roubo, à porta 
de um prédio residencial em São Paulo, 
evidenciam a frieza da violência e a respon-
sabilidade, por incúria, das autoridades, que 
se vai perpetuando.

REPRESSÃO E INCÚRIA
A sociedade parece sequestrada entre as 
propostas de mais repressão e a admissão de 
impotência por parte dos governos. Chama-
do a comentar esse crime, o governo do es-
tado de São Paulo veio propor, de imediato, 
a redução para 16 anos da idade para crimi-
nalização. Os menores de 18 anos raramen-
te são condenados a penas de detenção efeti-
va e, mesmo em casos graves, só ficam em 
centros de reclusão de menores até à maiori-
dade. Já o Governo Federal considera que a 
redução da idade de responsabilidade penal 
não é a solução para combater a violência. 
Vários ministros opinaram a este respeito 
que levar os menores infratores para os pre-
sídios seria agravar a violência. Eles conside-
ram que o sistema prisional brasileiro não 
tem condições para recuperar seja quem for.   

A admissão das más condições do siste-
ma prisional parece ser o máximo a que as 
autoridades, no mais diverso nível, conse-
guem chegar. As promessas de construção 
de novos estabelecimentos prisionais, para 
desafogar a lotação dos atuais, de combate à 
corrupção dentro dos presídios ou de admi-
nistração de uma justiça mais transparente, 
mais igualitária e menos preconceituosa so-
cialmente, raramente passam disso mesmo, 
ou seja, de promessas, que se vão reprodu-
zindo de acordo com conveniências conjun-
turais, normalmente de cariz eleitoral. 

A condição de pobreza  
e miséria surge associada 
frequentemente à violência

Adolescentes detidos na Fundação Casa fizeram os guardas reféns durante 4 horas, em fevereiro
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aulo Speller, o primeiro reitor, 
foi nomeado secretário da Educação 
Superior do Ministério da Educação 

e a pedagoga Nilma Lino Gomes foi em-
possada no cargo de reitora pró tempore, 
tornando-se a primeira mulher negra a 
exercer essa função numa universidade fe-
deral do Brasil.

 A nova reitora terá a responsabilidade 
de dar continuidade à construção do que, 
do ponto de vista político e acadêmico, 
talvez seja o mais ousado projeto de ensino 
superior do Brasil: «uma Universidade para 
formar pessoas aptas a contribuir para a in-
tegração do Brasil com os países da África, 
em especial com os membros da CPLP, 
com o desenvolvimento regional e com o 
intercâmbio cultural, científico e educacio-
nal da região». 

Atualmente cerca de 90 instituições de 
ensino superior no Brasil recebem mais de 
2000 estudantes africanos, cerca de 70% 
originários dos países de língua portugue-
sa com ou sem bolsas oferecidas por dife-
rentes programas do Ministério da Educa-
ção. É o caso da Universidade de Brasília, 
a da Bahia, a Federal do Rio de Janeiro, a 
do Estado do Rio de Janeiro, a de São 
Paulo, que também apoiam projetos das 

universidades africanas, mas não existe 
nada comparável à Unilab. 

Ao propor ao Congresso a criação da 
Unilab, como lembra Paulo Speller, o go-
verno brasileiro disse que esta nova universi-
dade buscaria «produzir e disseminar o saber 
universal de modo a contribuir para o de-
senvolvimento social, cultural e econômico 
do Brasil e dos países de expressão em língua 
portuguesa (…) por meio da formação de 
cidadãos com sólido conhecimento técnico, 
científico e cultural, compromissados com a 
necessidade de superação das desigualdades 
sociais e a preservação do meio ambiente».

No discurso de posse a nova reitora 
lembrou que o projeto foi concebido num 
contexto histórico de lutas por emancipação 
social, de promoção da igualdade racial e 
superação do racismo no Brasil e isso exige 
que ela «se afirme como um forte diferencial 
no contexto das Instituições Públicas de 
Ensino Superior: além do seu caráter inter-
nacional e de cooperação solidária Sul-Sul, 
ela deverá se afirmar como parte integrante 
de uma política de reconhecimento e identi-
dade». E isso se dá «nas suas relações institu-
cionais, na inovação curricular, na relação 
entre o conhecimento científico e tecnológi-
co e os conhecimentos tradicionais, no 

acompanhamento acadêmico de seus estu-
dantes compreendendo como a partir de 
referenciais culturais distintos se constrói 
conhecimentos, na própria concepção 
emancipatória de desenvolvimento que não 
repita ações neocoloniais». 

Fernando Afonso, atual vice-reitor, 
afirma a África21 que «o grande diferencial 
da Unilab é a integração entre conhecimen-
to e cultura», acrescentando que «a nossa 
concepção de integração nesse caso não é 
unilateral, o Brasil formando africanos. Mas 
é a cultura e o conhecimento brasileiro e dos 
países africanos hoje lusófonos e de Timor, 
que vem sedimentar a formação desses estu-
dantes. Ou seja, nós não estamos formando 
africanos na perspectiva de brasileiros, nós 
queremos formar africanos e timorenses e 

Uma universidade
do século XXI

brasil

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-brasileira, criada no Governo de Lula da Silva com o 
objetivo de promover a cooperação solidária do Brasil com 
os países africanos de língua portuguesa, completa dois anos 
a 25 de maio e desde o dia 1 de abril tem uma nova direção

João Belisario RIO DE JANEIRO

A Unilab foi concebida 
num contexto histórico
de lutas por 
emancipação social,
de promoção da igualdade 
racial e superação
do racismo no Brasil 
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brasileiros sob a perspectiva de um conheci-
mento internacionalizado».

De acordo com o secretário para a 
Educação Superior, o projeto pedagógico 
dos cursos prevê a formação compartilhada 
de profissionais nas diversas áreas de atuação 
da Unilab. Enquanto a formação inicial se 
dá no Brasil, prevê-se que o ano final seja 
realizado no país de origem dos estudantes 
ou mesmo noutros. De igual forma, a for-
mação dos estudantes brasileiros prevê a sua 
mobilidade para universidades dos países da 
CPLP. A formação conjunta, a mobilidade 
e os projetos compartilhados envolverão 
prioritariamente a relação Sul-Sul entre os 
países envolvidos, ensejando também outras 
ações com países do hemisfério norte.

A CARA DA UNILAB 
Durante os seus dois anos de existência, a 
Unilab estabeleceu convênios com insti-
tuições de ensino superior africanas e eu-
ropeias, criou condições para oferecer 
cursos de graduação que começassem a 
atender as demandas, e avançou com 
programas de pesquisa e de pós-gradua-
ção, cursos de extensão e outros. Pode-
mos mencionar nesse aspecto o projeto 
apresentado pela pro-reitoria de Relações 

Institucionais dirigida por Selma Panto-
ja, que envolve a Universidade Alemã de 
AACH (uma universidade de ponta na 
engenharia), USP e UNB e a Mondlane, 
e que compreende dentro da Unilab o 
setor de engenharia e de humanidades 
para a construção de um projeto de pes-
quisa de recursos hídricos dirigido às co-
munidades do maciço de Baturité, onde 
estão localizados os campus, e também 
para a periferia de Maputo, capital de 
Moçambique.

É também junto à pro reitoria de 
Relações Institucionais que encontramos 

o projeto RIPES, considerado a própria 
cara da Unilab.

Bas’Ilele Malomalo, oriundo da RDC, 
no Brasil há 14 anos, formado em sociologia 
pela UNESP, além de docente efetivo no 
Curso de Bacharelado em Humanidades, é 
o coordenador do projeto Rede de Insti-
tuições Públicas de Educação Superior 
(RIPES) para a Cooperação na CPLP. O 
objetivo principal do projeto é constituir, na 
perspectiva da Cooperação Sul-Sul, uma 
rede de instituições públicas de ensino supe-
rior nos países da CPLP capaz de promover 
o intercâmbio de conhecimento, a mobili-
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Estudantes timorenses na Unilab

O Professor Paulo Speller, a reitora da Unilab 
Nilma Lino Gomes, o vice-reitor Fernando Afonso 
e a vice reitora Profa. Dra. Maria Elias Soares



58  maio 2013 – África21

UNILAB 

A Unilab está instalada em três 
campus provisórios, Liberdade e 
Palmares nos municípios de Re-
denção e Acarape, a 68 km de For-
taleza, capital do estado do Ceará, 
e em São Francisco do Conde, na 
Bahia. Com dois anos de existência 
a Unilab já oferece oito cursos de 
graduação presenciais: Administra-
ção Pública, Agronomia, Bacharela-
do em Humanidades, Ciências da 
Natureza e Matemática, Enferma-
gem, Engenharia de Energias, Le-
tras-Língua Portuguesa, e na mo-
dalidade a distância o curso de 
Administração Pública. Até o final 
de março a universidade contava 
1010 estudantes nos cursos pre-
senciais: 815 brasileiros e perto de 
200 provenientes de Angola (19), 
Moçambique (3), Guiné Bissau (58), 
São Tomé e Príncipe (21), Cabo 
Verde (22) e Timor (72). O corpo 
docente era constituído por 79 pro-
fessores, todos doutores, sendo 11 
estrangeiros. Com o primeiro pro-
cesso de seleção deste ano con-
cluído em abril, o número de estu-
dantes africanos deve praticamente 
dobrar. Os cursos de graduação e 
especialização a distância, minis-
trados a partir do Campus na Bahia, 
contam com 1140 estudantes matri-
culados. Quando estiver concluído 
o novo Campus da Aurora, que está 
a ser construído entre Redenção e 
Acarape, a Unilab poderá receber e 
alojar 5000 estudantes, dos quais 
2500 deverão ser africanos e timo-
renses. Só neste primeiro trimestre 
de 2013 mais de mil jovens africa-
nos inscreveram-se nas represen-
tações diplomáticas brasileiras para 
preencher as vagas oferecidas, o 
que representa um bom indicador.

dade acadêmica com qualidade e a forma-
ção de cidadãos que contribuam para o de-
senvolvimento dos países.

O RIPES baseia-se em cinco pilares, 
como explica Bas’Ilele: «criar uma mobili-
dade acadêmica, fazer o estado da arte do 
ensino superior na CPLP, fortalecer os 
centros de ensino a distância, elaborar 
uma estratégia de comunicação entre os 
envolvidos no projeto e pensar uma estra-
tégia de financiamento do projeto a curto, 
médio e longo prazo».

Uma das responsabilidades do projeto 
é pensar estrategicamente o regresso dos 
estudantes aos países de origem. Debate 
que, segundo Bas’Ilele, deve ir além do 
público dos estudantes africanos e implica 
pensar coletivamente o perfil do aluno que 
a Unilab quer formar, seja ele brasileiro ou 
estrangeiro, e como a política de mobilida-
de discente pode colaborar para que te-
nhamos um estudante internacional e 
internacionalista. 

A Unilab, para cumprir a sua missão de 
Cooperação Solidária, se compromete nas 
suas diretrizes a zelar pelo retorno dos estu-
dantes estrangeiros, timorenses e africanos 
aos países de origem, mas «devemos oferecer 
a nossos estudantes oportunidades de esco-
lha e não condicionar suas escolhas às políti-
cas de governos. Devem ser cidadãos e cida-
dãs não só da CPLP, mas do mundo», 
como afirma o professor.

Outros intelectuais africanos residentes 
no Brasil ouvidos pela África21 acreditam 
que esse é um dos assuntos mais sensíveis no 
meio da diáspora africana e que ultrapassa o 

entendimento de muitos dirigentes das ins-
tituições brasileiras. Para eles a solução não 
se pode limitar à gaveta dos políticos e diplo-
matas, devendo envolver intelectuais, ativis-
tas e estudantes africanos. A ciência e o ati-
vismo presentes na diáspora africana devem 
alimentar as políticas institucionais que li-
dam com essa questão. 

O retorno dos estudantes exige certos 
acordos com os Estados quanto a garantias 
mínimas relativas a empregabilidade e ao 
respeito pelos direitos humanos. Nesse 
ponto, Timor pode servir de exemplo, 
pois segundo apuramos, o seu governo 
tem um plano estratégico para integrar 
estudantes da Unilab.

Os Estados africanos devem acompa-
nhar o que acontece na Unilab e aproveitar 
as oportunidades para integrar recursos hu-
manos formados numa universidade volta-
da para a África. Da parte dos estudantes 
africanos na Unilab parece não haver dúvi-
das a esse respeito. Todos dizem que preten-
dem voltar e empregar o que aprenderem 
nos seus países de origem. O problema que 
se coloca é saber se os países africanos estão 
preparados para isso. 

Queremos formar 
africanos, timorenses
e brasileiros sob a perspectiva 
de um conhecimento 
internacionalizado,
diz Fernando Afonso
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Estudantes dos PALOP na Unilab
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A

carta capital

oliciais federais e procuradores de justi-
ça desmontaram em 9 de abril, dia mun-
dial de combate à corrupção, um esquema 

que fraudava licitações e superfaturava obras no 
interior de São Paulo, em uma das maiores ope-
rações do gênero nos últimos tempos. O cérebro 
era o Grupo Scamatti. As investigações identifi-
caram mais de 1 bilhão de reais em contratos 
suspeitos da empreiteira com 80 prefeituras. Se-
gundo a investigação, a empresa comprou agen-
tes públicos com dinheiro vivo. Seus tentáculos 
alcançavam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 
do Sul.

O caso ilustra uma particularidade brasileira 
quando o assunto é corrupção. Apesar de o golpe 
ser obra de uma empresa privada, ela quase pas-
sou incólume. O destaque dado pelos investiga-
dores e pela mídia foi o envolvimento de ex-pre-
feitos e deputados estaduais. Além da exposição 
de agora, é provável que os políticos sofram acu-
sações se voltarem aos palanques. Podem até não 
voltar, se condenados pela Lei da Ficha Limpa. 
Mas e o corruptor? Por que o mentor e maior 
beneficiário da fraude não chama a atenção e não 

passa pelo mesmo constrangimento? Por que a 
empresa não pode ser punida, só seus dirigentes 
enquanto pessoas físicas?

A resposta está na exagerada influência do po-
der econômico na política nacional, fruto de elei-
ções cada vez mais caras e movidas a dinheiro de 
empresários. É o que explica o Congresso boicotar 
há três anos uma lei imaginada para punir com 
rapidez e dureza uma companhia flagrada em um 
roubo ao Estado e no pagamento de propina. É o 
que também explica por que, na terça-feira 9 de 
abril, os deputados enterraram outra tentativa de 
melhorar a democracia brasileira, o fim das doa-
ções empresariais para campanhas.

A lei contra empresas corruptoras foi apre-
sentada pelo governo em 2010, atraso de dez 
anos diante de um compromisso com a Organi-
zação para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que costurou uma conven-
ção internacional para combater o suborno por 
meio de leis nacionais. O acordo tem a adesão de 
40 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, 
Inglaterra e França. O Brasil e a Argentina são as 
únicas nações sem uma legislação específica. 

Por geração
espontânea

O Brasil continua 
a acreditar na 
corrupção sem 
corruptor, na 
propina sem dono

andré BarroCal
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Jorge Hage, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União

João Arruda, deputado 
do PMDB, presidente da 
comissão especial da 
Câmara dos Deputados 
para debater o projeto de 
lei do governo
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Pelo projeto no Congresso, a empresa que 
lesar o Estado pode ser punida pelos órgãos pú-
blicos sem julgamento da Justiça, o que acelera a 
penitência. Entre as penas, multa sobre o fatura-
mento, proibição de entrar em licitações ou to-
mar crédito oficial e ampla divulgação de seu 
nome. Hoje, o castigo por corrupção ativa só é 
dado a indivíduos. «A lei permite atingir o patri-
mônio da empresa e recuperar o dinheiro para os 
cofres públicos, que é realmente o que tem capa-
cidade de inibir a corrupção», diz o ministro-
-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), 
Jorge Hage (entrevista mais detalhada em www.
cartacapital.com.br). 

Há sete anos no comando da CGU, a fiscal 
do gasto de recursos federais, Hage está conven-
cido de que o lado ativo, o corruptor, é quem 
mais toma a iniciativa nos atos corruptos. Dois 
números da controladoria corroboram a tese. Em 
uma década, foram demitidos 3 mil servidores 
flagrados em negociatas. Já sua lista de empresas 
«ficha suja», um cadastro que deixa o enquadrado 
longe de licitações por até dois anos e é um dos 
poucos instrumentos existentes contra os corrup-
tores, tem 4,7 mil inscritos. 

Nascido para instigar um comportamento 
mais decente por parte do empresariado, o Insti-
tuto Ethos lançou, em 2011, um manifesto favo-
rável à lei anticorruptor. O documento recebeu 
apoio de 346 empresas. Para o presidente do 
Ethos, Jorge Abrahão, um número baixo e reve-
lador do descompromisso da maioria do setor 
privado. Segundo ele, a lei é necessária por razões 
econômicas (corrupção gera concorrência des-
leal) e políticas. «Vai contribuir para aprimorar a 
democracia e permitir que se faça justiça, porque 
atinge a imagem das empresas, um bem que fica 

protegido.» 
Esse tipo de apoio 

até hoje não conseguiu 
levar os deputados a 
votar a lei. O corpo 
mole é evidente. O pro-
jeto do governo chegou 
à Câmara em fevereiro 
de 2010 e ficou na ga-
veta até outubro de 
2011, quando, enfim, 
foi instalada uma co-
missão especial para 
discuti-lo. Com algu-
mas alterações a lei está 

pronta para ser votada 
há um ano. Outra ten-
tativa de aprová-la será 
feita no dia 24. 

O presidente da 
comissão, deputado 
Jo ão  A r ruda ,  do 
PMDB do Paraná , 
defende a legislação 
por entender ser fun-
damenta l  mudar  a 
postura das empresas. 
Muitas, diz, chegam a 
separar verbas para su-
borno em seus cofres. 
A votação esbarra, po-
rém, no lobby patronal. Às vezes, conta Arruda, 
os deputados nem sequer conhecem direito um 
projeto, mas como os patrocinadores são con-
tra... «Parlamentar não precisa de opinião públi-
ca para ser eleito, precisa de dinheiro», resume o 
deputado, um crítico do atual sistema eleitoral. 
«Isso só muda com o financiamento público de 
campanha.» 

Se assim for, há pouca esperança de que o 
próximo Congresso, a ser eleito em 2014, seja 
diferente. Na terça-feira 9 de abril, a maioria dos 
partidos sepultou a ideia de se colocar em vota-
ção no plenário da Câmara a proposta de eleições 
no Brasil bancadas com verba pública, não com 
doações privadas. Sem alteração nas regras do 
jogo até outubro, as campanhas para presidente, 
deputado, senador e governador em 2014 serão 
feitas nas condições atuais. Só PT, PDT, PCdoB 
e PSOL, responsáveis por 25% das cadeiras de 
deputados, defenderam as novas regras. 

Relator da lei de financiamento público, 
Henrique Fontana, do PT gaúcho, é crítico feroz 
do sistema baseado em contribuições empresa-
riais. Para ele, nesse modelo, quem define os po-
líticos disponíveis para o voto do eleitor são os 
patrocinadores. E eles não fazem escolhas desin-
teressadas. Cobram retribuição dos financiados, 
que pode vir na forma do bloqueio de leis como 
aquela que pune corruptores ou de facilidades em 
licitações. 

Não é coincidência, portanto, que os maiores 
doadores de campanha sejam as empreiteiras. 
Nas eleições de 2010, elas tiveram seis represen-
tantes na lista dos dez maiores contribuintes – ao 
menos, de recursos declarados, sem contar o cai-
xa 2. «A democracia no Brasil é cada vez mais a 

Tanto a lei
contra 
empresas 
corruptoras, 
quanto
o exclusivo 
financiamento 
público
de campanha, 
não saem
do papel

Henrique Fontana, 
deputado do PT, relator 
da lei de financiamento 
público
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do dinheiro e menos a das ideias. Temos 200 
empresas financiando 90% das campanhas», diz 
Fontana, para quem o Congresso reafirmou uma 
postura altamente conservadora ao se negar a 
mudar a lei. 

Campanhas com uso exclusivo de verba pú-
blica não são uma invenção brasileira. No mun-
do, por volta de 35 países vetam doações patro-
nais. É o caso de França, Canadá, Portugal, 
Bélgica, Grécia e México, todos signatários da 
convenção anticorruptor da OCDE. Ex-repre-
sentante da Transparência Internacional na 
América Latina, o cientista político Bruno Speck, 
da Unicamp, afirma que a qualificação da demo-
cracia a partir do financiamento de campanhas é 
um debate mundial. Para ele, a doação empresa-
rial desequilibra o jogo democrático. Encarece as 
campanhas, deixa a política acessível só aos endi-
nheirados e afasta o cidadão comum. «O finan-
ciamento público talvez diminua a compra de 
favores e de decisões políticas.»

No Brasil, o custo das campanhas disparou. 
Subiu de 800 milhões de reais em 2002 para 4 
bilhões em 2010, segundo levantamento da con-
sultoria legislativa da Câmara. No atual Congres-
so, 45% dos parlamentares são empresários, infor-
ma o Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). São cidadãos com capital 
para bancar as próprias campanhas ou com trânsi-
to entre os pares para arrecadar fundos. 

Acesso a dinheiro é o que não falta ao líder do 
PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de 
Janeiro, símbolo da influência e da resistência do 
poder econômico às leis contra corruptores e 
doações empresariais. Em 2010, Cunha fez uma 
das campanhas a deputado mais caras do País. 

Gastou 4,7 milhões de reais – quatro vezes o que 
receberá de salário no mandato –, quase tudo 
pago por empresas. Integrante da comissão da lei 
anticorruptor, há um ano ele impede a votação 
do projeto, com um texto alternativo bem mais 
brando. Foi também um dos expoentes do enter-
ro do financiamento público. «Todos chegaram 
aqui por esse sistema (de financiamento privado). 
Ninguém quer mudar porque sabe que nesse sis-
tema tem chance de voltar», disse o parlamentar 
na terça-feira 9. 

Na véspera, um grupo de entidades e movi-
mentos entregara na Câmara e no Senado um 
manifesto intitulado Eleições Limpas, no qual 
condena as doações privadas, apontadas como a 
«causa fundamental da corrupção eleitoral». O 
texto pedia o financiamento público, chamado 
de «democrático». O grupo cogita coletar assina-
turas para apresentar um projeto de financiamen-
to público com o carimbo de «iniciativa popu-
lar», o que talvez constranja os parlamentares a 
votar contra a vontade, a exemplo da Lei da Ficha 
Limpa. A outra esperança de mudar as regras 
eleitorais repousa no Supremo Tribunal Federal. 
Em 2011, a Ordem dos Advogados do Brasil 
entrou com uma ação contra as doações empresa-
riais. Segundo o texto da OAB, «a excessiva infil-
tração do poder econômico nas eleições gera 
graves distorções» e cria vínculos entre doadores 
e políticos, «fonte de favorecimentos e de corrup-
ção». No fim de março, o relator no STF, Luiz 
Fux, decidiu realizar audiências públicas antes de 
fechar sua sentença, pois avalia que a questão é 
menos jurídica e mais política e econômica. As 
audiências serão nos dias 17 e 24 de junho. 

O PODER DO DINHEIRO 
Maiores doadores em 2010, em milhões de reais

Camargo Corrêa 92,7
Andrade Gutierrez 62,8
JBS Friboi 61,6
Queiroz Galvão 58,2
Banco Alvorada 47,6
OAS  40,1
BMG  31,1
Gerdau  30,3
Contax  25,5
G Engenharia 24,4

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados

As campanhas 
eleitorais estão 
cada vez mais 
caras. Em 2010, 
custaram 4 
bilhões de reais

Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara dos Deputados
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Este artigo foi originalmente publicado na revista brasileira Carta 
Capital (14-03-2013), com a qual a África21 tem uma parceria.
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Não é sonho.

É a paisagem que muda quando passa um Scania

As  ruas  avenidas  e  estradas  de  Angola  estão   mudando.  

Cenários que se  transformam  ainda  mais  com  a  potência,  

segurança e  robustez  de  um Scania. Marca que impulsiona

negócios e a vida de muita gente. Converse com a Angolauto.

Além  de  realizar o  seu  sonho de ter um Scania, você ainda

contribui para mudar a paisagem.

Rua Marechal Broz Tito nº 15A
Telf: +244 222 44 45 31 / 32
Telm: +244 923 48 86 39
comercial.scania@angolauto.net

LUANDA:
Rua Bernardino Correia nº57-61
Telf: +244 272 231 409
Telm: +244 924 244 459
dc.scania@angolauto.net

BENGUELA:
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a política, assim dizem os meus amigos 
quando conversamos sobre as recentes decla-

rações do líder da oposição timorense, que numa visi-
ta a Portugal afirmou que doravante iria assumir uma 
postura colaboradora com o Governo. 
A princípio ainda pensei que pudesse 
ser uma má interpretação dos jornalis-
tas, sabendo-se de antemão das recentes 
querelas e das palavras azedas trocadas 
entre o chefe do Governo e o líder da 
oposição. Como não houve um des-
mentido posterior, aceitei como verda-
deiro o que vinha escrito nos jornais. 
Como líder partidário, ele sabia muito 
bem o que as palavras deturpadas po-
dem provocar. De certeza que correria a 
apagar o fogo, não fosse este espalhar-se 
pelas bases sempre prontas a atear a chama por dá cá 
aquela palha. Na sua declaração explicou que o tem-
po o ajudou a formular melhor as ideias. Que o facto 
de estar mais velho o fez mudar de atitude.

- É a política, assim dizem os meus amigos, como 
se a política fosse isso mesmo. Juntar-se a quem não 
se pode derrubar. Uma confissão de impotência. 
Como a velhice que chega com o tempo e nos arrasta 
penosos sem outra perspetiva que não a morte. Sei 
que a política é um jogo de cinturas (outros dizem 
leituras). Aceito que um político mude de opinião, 
assumindo os erros do passado. Desculpar-se que foi 
preciso o tempo a fazê-lo mudar de atitude é caricato. 
E o Tempo que Timor perdeu quando ameaçava o 
outro com marchas de paz ou de guerra? E os inocen-
tes que perderam a vida nestas querelas inúteis? E o 
rumo que alguns podiam ter dado às suas vidas se o 
político tivesse chegado a essa sábia conclusão, sem 
ser pelo peso da idade?

- São outros os tempos!, dizem os meus amigos, 
tentando justificar as palavras do dirigente da oposi-
ção. Que o país precisa de estabilidade para se 
desenvolver. 

Mas colocar os ovos todos do mesmo lado do 
cesto para que nenhum se parta, poderá, no meu 
ponto de vista, não ser a opção mais correta. Acho 
que se vão mesmo partir, estando todos do mesmo 
lado. Mais cedo ou mais tarde atropelam-se num es-
paço exíguo onde a luta pelo lugar é cega. Caem uns 

em cima de outros. Falta o contrapeso para se estabe-
lecer o equilíbrio. Alguém que faça o papel da oposi-
ção. Não com insultos ou ameaças de morte, mas 
com projetos concretos, alternativas. 

E os meus amigos não param de 
me soletrar:

- É a política, para me convencerem 
que é mesmo política quando alguém 
muda assim de forma tão descarada. 
Digo-lhes que talvez aceite essa atitude 
desde que seja feita de uma forma sus-
tentável e com responsabilidade. Num 
diálogo permanente com o Governo 
para resolver os problemas do país, que 
precisa de infraestruturas básicas neces-
sárias para o seu desenvolvimento. En-
tendido não numa perspetiva puramen-

te estatística que apenas seduz os investidores, mas que 
vá de encontro aos anseios dos cidadãos.

- É a política, dizem-me os meus amigos. E de tanto 
insistirem aceito que seja mesmo isso a política. O sa-
ber encaixar-se no seu tempo. Pena que o dirigente da 
oposição tenha apenas chegado a essa conclusão com a 
velhice. Quanto à sinceridade das suas palavras é algo 
que só o futuro poderá confirmar. Como estou cada 
vez mais velho, o mais provável é que vá também acei-
tando que na política tudo é relativo. O que hoje é 
mentira amanhã pode ser verdade e vice-versa. E vem-
-me à memória as sábias palavras do poeta: E se todo o 
mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, 
que ainda o dia é uma criança. 

A crónica de Luís Cardoso

É a política

luis.takas@gmail.com

-É

Como estou cada vez mais velho,
o mais provável é que
vá também aceitando
que na política tudo é relativo
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uatro décadas depois do últi-
mo assassinato, ao meio-dia de 5 
de março, iniciou-se na capital 

argentina, Buenos Aires, o julgamento tal-
vez mais importante da história por razões 
humanitárias, em que se ditará a condena-
ção dos executores da Operação Condor, 
um programa de coordenação repressiva 
desenvolvido na década de 1970 pelas últi-
mas ditaduras sul-americanas. 

O julgamento sobre a repressão sem 
fronteiras implicará genocidas da Ar-

américa latina

Operação Condor em julgamento

O condor originário das cordilheiras andinas é uma das maiores 
e majestosas aves do mundo. É o símbolo nacional de muitos 
dos países sul-americanos. É uma ave de rapina. E foi o nome 
escolhido pelos últimos ditadores para denominar um programa 
de coordenação repressiva destinado a sequestrar, torturar e matar 
prisioneiros. Agora, por fim, os seus ideólogos e executores estão a 
ser julgados na Argentina.

manrique s. Gaudin BUENOS AIRES

gentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai. Reúne e junta diferentes 
processos abertos nos últimos anos e in-
clui os casos de 60 vítimas, entre as 
quais há uma maioria de uruguaios (48), 
seguidos de paraguaios, chilenos e boli-
vianos assassinados ou desparecidos em 
território argentino, mas com a partici-
pação de militares ou polícias dos seus 
países de origem. Estima-se que para 
analisar dezenas de milhares de páginas 
e interrogar 450 pessoas de diferentes 

países, que deverão testemunhar sobre 
25 acusados, os juízes necessitarão de 
um prazo de dois anos. 

O processo foi aberto em princípios da 
década de 90, quando depois da condena-
ção das juntas militares argentinas que se 
sucederam em 1976 e 1983, começaram 
os primeiros pedidos de justiça. Os advo-
gados que apresentaram a denúncia – en-
tre os quais se encontrava Raúl Zaffaroni, 
atual membro do Tribunal Supremo de 
Justiça – tomaram um conjunto de 12 
casos em que os corpos das vítimas dos 
sequestros não tinham aparecido, e o pro-
cesso avançou mediante o conceito de 
«delito permanente», como explicou o 
delegado do Ministério Público Miguel 
Ángel Osorio, instrutor do processo. Atra-
vés dessa lógica, quando uma pessoa foi 
sequestrada e se ignora o que lhe aconte-
ceu, deve presumir-se que o delito conti-
nua a ser executado. Como o delito conti-
nua, é impossível amnistiar ou indultar. 

O ponto era este: o Estado tem a 
obrigação de fazer cessar o delito, de fa-

D
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Durante os Governos dos Presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter e Ronald Reagan, os EUA colaboraram com as ditaduras sul-americanas sabendo 
tudo sobre os crimes que se cometiam na chamada «luta contra o terrorismo»
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zer aparecer a pessoa ou determinar o 
seu paradeiro. O processo inicial – 
orientado para provar a existência de um 
plano de colaboração entre as ditaduras 
americanas e tipificar o delito de desapa-
recimento forçado de pessoas – teve 
uma reviravolta. Com o passar do tem-
po, foi-se provando a existência dessa 
coordenação repressiva, e agora a novi-
dade é que se introduziu a figura de as-
sociação ilícita entre governos, não entre 
pessoas.   

O PAPEL DOS EUA
No decorrer do julgamento, juntamente 
com a Secretaria de Inteligência do Esta-
do (SIDE) da Argentina serão perma-
nentemente evocados órgãos como o 
Serviço de Inteligência e Defesa (SID) 
do Uruguai, o Departamento de Ordem 
Política e Social (DOPS) do Brasil, a 
Direção de Inteligência Nacional 
(DINA) do Chile, assim como o FBI e a 
CIA dos Estados Unidos. 

Contudo, durante o processo, quem 
ocupará um lugar central é o antigo se-
cretário de Estado estado-unidense 
Henry Kissinger, identificado como o 
«pai do Condor». Depois das primeiras 
versões, que já em 1973 lhe atribuíam 

um papel central na execução do san-
grento golpe de Estado contra o Gover-
no do socialista Salvador Allende (11 de 
setembro de 1973), Kissinger aparece 
citado, é subscritor ou destinatário de 
praticamente toda a correspondência da 
diplomacia estado-unidense desclassifi-
cada a partir de 2001, na qual se faz re-
ferência à coordenação repressiva. 

Uma das provas documentais mais 
importantes incorporadas na investiga-
ção é uma nota guardada nos arquivos 
do Departamento de Estado dos EUA, 
na qual aparece uma definição precisa 
da Operação Condor. Trata-se de um 
cabograma de setembro de 1976 em que 
o agente especial do FBI se dirige às 
embaixadas dos Estados Unidos na re-
gião e expõe que a Operação Condor se 
destina à «compilação e intercâmbio de 
informação sobre esquerdistas, comu-
nistas ou marxistas com vista à sua eli-
minação mediante o desenvolvimento 
de operações conjuntas em seus respeti-
vos territórios». 

Semanas antes dessa nota do FBI, 
um documento do departamento de 
Estado datado de 18 de agosto revela 
que Kissinger fora advertido de que, 
entre os planos, incluíam-se «assassina-
tos de subversivos, políticos e figuras 
proeminentes, tanto dentro como fora 
das fronteiras» nacionais do seu país de 
nascimento. A 21 de setembro, um mês 
depois, foi assassinado em Washington 
D.C. o ex-ministro chileno do Governo 
de Allende, Orlando Letelier, uma das 
vítimas mais notórias da coordenação 
repressiva. Na semana seguinte um ca-
bograma dirigido pelo então embaixa-
dor no Paraguai, Robert E. White, aos 
seus superiores do Departamento de 
Estado, indicava que, segundo o chefe 
de Estado Maior do Exército paraguaio, 

as instalações do Pentágono no Canal 
do Panamá eram «usadas para coorde-
nar informação dos serviços secretos» 
entre os países sul-americanos. 

O documento é um dos 4677 pa-
péis desclassificados pelo Departamen-
to de Estado durante o primeiro semes-
tre de 2003, que implicam diretamente 
Kissinger e outros altos funcionários 
estado-unidenses nos crimes cometidos 
pelas ditaduras. A maior parte da docu-
mentação é composta por telegramas e 
cabogramas trocados entre a embaixada 
de Buenos Aires e a diplomacia dos 
EUA. 

As mensagens põem em evidência 
que três administrações consecutivas – 

Henry Kissinger, antigo 
secretário de Estado
dos EUA, é identificado
como o pai do Condor

EUA disseram que 
compreendiam
que a ditadura argentina
se vira obrigada a reprimir

as de Gerald Ford, Jimmy Carter e Ro-
nald Reagan, entre 1974 e 1989 – cola-
boraram com os regimes cívico-militares 
sabendo tudo sobre os crimes que se 
cometiam em nome da chamada «luta 
contra o terrorismo». 

Entre os documentos probatórios 
desse grau de conhecimento do Gover-
no dos Estados Unidos, figura um cabo-
grama de outubro de 1976 enviado pelo 
embaixador em Buenos Aires, Robert 
Hill, em que descreve o «estado de eufo-
ria» do então ministro das Relações Exte-
riores argentino, almirante César Guzzet-
ti, após ter sido recebido em Washington 
por Kissinger e pelo vice-presidente 
Nelson Rockefeller. Segundo a versão 
dada por Hill, o almirante esperava uma 
severa crítica mas ambos manifestaram 
que «compreendiam» que a ditadura ar-
gentina se vira obrigada a reprimir e só 
pediram que se «acabe com o problema 
do terrorismo tão rapidamente quanto 
possível». O cabograma de Hill acres-
centa que «outros responsáveis estado-
-unidenses aconselharam amistosamente» 
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Foto de Henry Kissinger quando era secretário de 
Estado dos EUA
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a evitar «o uso de suásticas nazis e outros 
símbolos similares». 

Alguns dos documentos incluem 
descrições detalhadas das diferentes 
formas de tortura aplicadas aos prisio-
neiros. Num memorando de 1979, a 
embaixada de Buenos Aires faz a se-
guinte enumeração: «queimaduras 
com cigarros, violações, outros abusos 
sexuais, extração por métodos violen-
tos de dentes, unhas e olhos, derrama-
mento de água, óleo a ferver ou ácidos 
sobre o corpo dos detidos e inclusive 
castração». 

Sobre as mulheres grávidas explica-
-se que eram «torturadas com eletricida-
de, imersão das suas cabeças em água até 
chegar ao ponto de afogamento, viola-
ção física ou por meios mecânicos, in-
trodução de ratazanas e aranhas na vagi-
na, dentadas de cães, torturas de seus 
familiares perante elas, golpes nos seus 
ventres». Outro relatório fala de mães 

Alguns documentos 
incluem descrições 
detalhadas das diferentes 
formas de tortura 
aplicadas aos prisioneiros

obrigadas a ver como eram humilhados 
os seus filhos. 

Tudo isto é o que o Governo dos 
Estados Unidos aprovou com a única 
condição de que decorresse da forma 
mais rápida possível, e tudo o que os 
juízes condenarão na hora de emitir o 
seu veredicto. 

Tradução de Teresa Souto

D
R

Em 11 de setembro de 1973, o Golpe de Estado chefiado por Augusto Pinochet derrubou Salvador 
Allende, Presidente do Chile

MAXAM CPEA · Av. Comandante Valódia 200 / 1º Andar – Luanda · Tel: 222 441 490 · email: contact.ao.cpea@maxam.net · www.maxam.net

Melhores resultados com o uso de detonadores não elétricos 
da MAXAM CPEA para uma iniciação sequenciada.

A MAXAM CPEA produz e comercializa explosivos civis e acessórios de tiro para as mais diversas 
aplicações. A nossa gama de produtos  contribui para que minas, pedreiras e outros utilizadores de 
explosivo, possam obter os melhores resultados na extração de matérias primas que um país em 
reconstrução precisa.
Com mais de 140 anos de legado, aos engenheiros da Maxam é confiada a responsabilidade dos projetos 
mineiros  mais sofisticados, sensiveis e difíceis, com detonações a Céu Aberto e Subterrâneas em varias 
partes do mundo. A linha completa dos produtos da Maxam atende às exigentes necessidades da classe 
mundial de minas a Céu Aberto, Subterrâneas e de operações especiais em todos os continentes.

Precisamente onde 
projeções e vibrações 
foram reduzidas.

Localizador mundial
de produto Online
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A Nova Movimento – empresa angolana proprietária da África21 – montou 
um sistema de recolha de assinaturas regionalizado, a fim de poder atender 
melhor, com mais rapidez e de maneira mais vantajosa, os diferentes 
assinantes da revista.

Assim, as assinaturas serão recolhidas, conforme os casos, em três centros: 
Luanda, Lisboa e Rio de Janeiro. Com exceção dos assinantes angolanos, todos  
os demais receberão o seu exemplar a partir de Lisboa – onde a África21  
é impressa – pelo correio.

Como os custos de envio também são variáveis, conforme as re giões,  
o preço das assinaturas é igualmente regionalizado.

Eis, a seguir, um quadro explicativo, com a tabela de preços  
das assinaturas e com os detalhes acerca dos centros onde os pagamentos 
deverão ser feitos, conforme os endereços dos assinantes.

Seja assinante

q Desejo assinar a revista África21 por 6 meses
q Desejo assinar a revista África21 por um ano
Nome: ___________________________________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________
Número de assinaturas:______ Início da(s) assinatura(s) (mês) _________________________________________
Vou efetuar o pagamento através de:
q Cheque n.º ___________________ _ do Banco _______________________  em nome de

q Movimento, Lda _____________ q BELISAN, Lda q Triangulação, Lda
q Transferência Bancária para

q Movimento, Lda _____________ q BELISAN, Lda q Triangulação, Lda
No valor de ______________________  (por extenso:  _________________________________________________ )
Assinatura _____________________________________________________________ Data ___/___/ __________

TABELA DE ASSINATURAS
REGIÃO SEMESTRAL ANUAL BANCO SWIFT CONTA IBAN / AGÊNCIA AGENTE
Angola KZ 6.000 KZ 10.000 Keve BRDKAOLU 809026 AO 06004700000080902615124 Movimento
Brasil R$ 120 R$ 200 ITAÚ 69854-5 Agencia 0532 BELISAN
Portugal € 20 € 35

Millennium BCP BCOMPTPL 45371872997 PT 50003300004537187299705 TriangulaçãoUnião Europeia € 30 € 55
Resto do mundo USD 60 USD 100

Para começar a receber as revistas, basta enviar a ficha de assinatura, juntamente com o cheque ou o comprovativo do pagamento 
bancário, para os endereços abaixo indicados. Se preferir, pode escanear a ficha e o comprovativo do pagamento e enviá-los para os 
endereços eletrónicos indicados para cada local.
Assinantes de Angola Assinantes do Brasil Assinantes de Portugal, 
Movimento, Lda BELISAN EDITORA,  União Europeia e resto do mundo
Rua Frederico Welwitschia, n.º 82 Comercio E Representação  Ltda - Me Triangulação, Lda
Bairro do Maculusso Rua  Carlos Palut Apartado 19059
Luanda nº - 230 – Loja G – Parte 1990-999 Lisboa
Angola Taquara – Jacarepaguá  RJ Portugal
fernandaosorio@africa-21.com CEP. 22.710-310 marina.melo@sapo.pt
Tlm: 912 442 453 jbelisario.movimento@gmail.com marinamelo@africa-21.com
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ANGOLA
O Show da Paz

BRASIL
A guerra contra 
crime e violência

Numa década a China tornou-se num dos principais 
parceiros económicos de África e América Latina. 
Mitos e realidades de uma expansão irresistível. 

À sombra
da potência
chinesa 
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a opinião de vicente pinto de andrade*

A ascensão do Sul

*Economista angolano. A partir 
desta edição, passa a escrever nas 
edições de fevereiro, maio, agosto e 
novembro.

Vicente Pinto de Andrade escreve de 
acordo com a antiga ortografia

ara a maior parte dos cidadãos do mundo, 
e mesmo para alguns especialistas, os factos 

constatados e anunciados constituem uma surpresa. 
A geopolítica dos nossos tempos alterou-se profun-
damente. Surgiram novos actores no panorama do 
desenvolvimento. Diria mesmo que o desejo de 
uma Nova Ordem Internacional, sonhada e ali-
mentada pelos terceiro-mundistas da década de 
1960, está a concretizar-se.

Curiosamente, o director e autor principal desse 
relatório é um renomado economista paquistanês, 
Khalid Malik. E os autores e inspiradores da ideia de 
que o crescimento económico não é suficiente para 
medir o bem-estar humano nasceram, também, na 
Ásia, nomeadamente Malcom S. Adiseshiah, Mah-
bub ul Haq e Amarya Sen. É com eles que nasce o 
conceito de desenvolvimento humano.

Para o PNUD, o desenvolvimento humano é 
um processo de alargamento das escolhas das pessoas. 
As mais vitais são as de levar uma vida longa e saudá-
vel, de receber instrução e de desfrutar de um padrão 
de vida digno. As escolhas adicionais incluem a liber-
dade política, os direitos humanos garantidos e o 
respeito próprio – o que Adam Smith designou 
como a capacidade de alguém se associar a outros 
sem sentir «vergonha de aparecer em público».

Na verdade, o desenvolvimento integra a produ-
ção e distribuição de bens e a expansão e utilização 
das capacidades humanas. Mas a abordagem do de-
senvolvimento humano foi orientada no sentido de 
análises e políticas práticas para a «promoção do 
bem-estar».

A concentração exclusiva das atenções no cresci-
mento económico deu lugar a uma visão antropo-
cêntrica do desenvolvimento, sendo as pessoas o 

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2013 – A Ascensão do Sul: 
Progresso Humano num Mundo Diversificado, lançado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 14 de 
Março, na Cidade do México, constitui um documento marcante para 
a economia, para a geopolítica, bem como para a história das relações 
económicas internacionais.

centro das atenções. Hoje, a evolução é no sentido da 
aceitação de que as pessoas e o meio ambiente que as 
rodeia, e em que vivem, devem ser o centro de todas 
as políticas de desenvolvimento.

A PRIMEIRA DÉCADA
O PNUD lançou, em 1990, o seu primeiro Relató-
rio sobre o Desenvolvimento Humano (RDH). Este 
Relatório apelava a uma abordagem diferente da 
economia e do desenvolvimento. 

O RDH de 1990 foi lançado após um período 
de profunda crise económica e de crédito, quando o 
pensamento político e económico era dominado pe-
las noções de estabilização económica e ajustamento 
estrutural. Muitos países em desenvolvimento en-
frentaram declínios nos ganhos com as exportações, 
decréscimo das entradas de capital, escalada das taxas 
de juro e ascensão da dívida externa.

Os países foram forçados a voltar-se para o exte-
rior em busca de ajuda financeira, proveniente das 
instituições financeiras internacionais, em pacotes de 
medidas que exigiam medidas de estabilização e re-
formas estruturais de ajustamento, com vista à obten-
ção de uma inflação mais baixa, uma diminuição 
significativa do Estado e uma orientação para o exte-
rior. Esse pacote de reformas ficou conhecido como 
Consenso de Washington.

Foi também um período de privatizações, que 
afectaram nomeadamente os serviços ferroviários e 
postais, as linhas aéreas, os bancos, assim como as 
redes de serviços públicos de abastecimento.

O RDH constituiu, desde o início, um desafio à 
ortodoxia do Consenso de Washington e estabeleceu 
uma tradição que veio a aplicar-se às políticas de de-
senvolvimento. Mahbub ul Haq foi a figura desta-

P
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A pobreza é um desafio aos direitos humanos

cada que deu origem a um novo paradigma de 
desenvolvimento, assente fundamentalmente nas 
pessoas. Amartya Sen desenvolveu os fundamentos 
filosóficos do desenvolvimento humano.

Os RDH de 1990 a 1994 sublinharam a necessi-
dade de se estabelecerem, entre países desenvolvidos 
e países em desenvolvimento, agendas de desenvolvi-
mento internacional focadas na pobreza. Estas agen-
das deveriam assumir a forma de convénios e conter 
mais objectivos operacionais/instrumentais, ou seja, 
«objectivos globais para o desenvolvimento huma-
no», com destaque para a redução em metade da 
pobreza em termos de rendimento e objectivos seme-
lhantes para o ensino básico, os cuidados primários 
de saúde, a água potável e a má nutrição.

O RDH de 1997 foi pioneiro na abordagem da 
pobreza, distinguindo a pobreza multidimensional 
da pobreza de rendimento e fez incidir as atenções no 
poder político como motor das tendências da pobre-
za. Antecipou-se ao Relatório do Desenvolvimento 
Mundial de 2000/2001, produzido pelo Banco 
Mundial, e que abordou questões relativas ao comba-
te à pobreza.

OBJECTIVOS DO MILÉNIO
Em Setembro de 2000, reunidos em Assembleia 
Geral nas Nações Unidas, 189 Chefes de Estado e de 
Governo adoptaram a Declaração do Milénio, com 
princípios e valores que serviram de base para a elabo-
ração dos Objectivos de Desenvolvimento do Milé-
nio. O desenvolvimento e a erradicação da pobreza, 
bem como a protecção ambiental e os direitos huma-

nos, passaram a ser objectivos partilhados pelas na-
ções subscritoras da Declaração do Milénio.

O respeito pela natureza e as responsabilidades 
partilhadas passaram a fazer parte dos valores funda-
mentais da humanidade.

Os objectivos, e as metas e indicadores associa-
dos, traduzem compromissos relacionados com a 
fome e a pobreza extrema no que toca ao rendimen-
to, o ensino primário, a igualdade entre os dois géne-
ros, o VIH/Sida, a malária e outras doenças, a susten-
tabilidade ambiental e as parcerias globais para o 
desenvolvimento.

O RDH de 2000 afirmou que um padrão de 
vida digno, a nutrição adequada, a educação e a pro-
tecção contra calamidades são todos direitos huma-
nos. Sublinhou que a pobreza é um desafio aos direi-
tos humanos.

O RDH de 2010 propõe uma declaração 
como definição curta de desenvolvimento huma-
no: «O desenvolvimento humano é a ampliação 
das liberdades das pessoas, para que tenham vidas 
longas, saudáveis e criativas, para que antecipem 
outras metas que tenham razões para valorizar e 
para que se envolvam, activamente, na definição 
equitativa e sustentável do desenvolvimento num 
planeta partilhado. As pessoas são, ao mesmo tempo, 
os beneficiários e os impulsores do desenvolvimento 
humano, tanto individualmente como em grupos». 

A mudança de paradigma de desenvolvimento, 
realizada por vários países da Ásia, da África e da 
América Latina, está na origem dos factores que leva-
ram à «Ascensão do Sul». 

As pessoas e o 
meio ambiente 
devem estar 
no centro do 
desenvolvimento

A Nova Ordem 
Internacional
está a 
concretizar-se?
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om 80% do seu PIB proveniente 
do comércio externo, para a Bél-
gica «as exportações e os investi-

mentos no estrangeiro são uma questão de 
vida ou de morte», como afirma Bernard 
Pierre, embaixador belga em Portugal. 
Junte-se a isto a crise que afeta os países 
europeus, a uns mais do que a outros, e está 
lançado o mote para o empenho em orga-
nizar o seminário «Portugal, porta de entra-
da para os países que falam português», que 
decorreu a 11 de abril em Lisboa. 

Sem recursos naturais, a economia 
belga assenta na indústria de transforma-
ção e sobretudo na área dos serviços. Em-
bora esteja presente em diversos países, a 
Bélgica procura atualmente formas de 
chegar a novos mercados, nomeadamente 
os que se encontram em franca expansão, 
como é o caso de Angola e Moçambique. 
«Portugal tem uma vantagem histórica, 
tradição, língua e um conhecimento dos 
países que nós possuímos. Mas nós temos 
outras vantagens como fontes de investi-
mento e segurança de crédito para expor-
tações. E podemos juntar tudo isto para 
construir uma situação win-win», afir-
mou. A este primeiro encontro de abril, de 
acordo com Bernard Pierre, seguir-se-ão 
outros, mais específicos, provavelmente já 
divididos por setor e por país de destino 
do investimento. 

José Marcos Barrica, embaixador de 
Angola em Portugal, vê com «bons olhos» 
estas iniciativas. «Esta parceria é importan-
te no sentido em que Angola se vê na 
grande necessidade de diversificar a sua 
economia para sair da dependência da 
chamada economia mineral, petróleo e 
diamantes. Aproveitando a experiência de 
empresas portuguesas e belgas, ou de ou-
tros que queiram investir em Angola, o 
país só ganhará com isso.» O embaixador 
sublinha que «Angola tem mercado, tem 
potencial, tem oportunidades, mas os ou-
tros têm o know-how, tecnologia e se exis-
tir vontade de uns e outros e respeito recí-
proco, podem fazer-se coisas maravilhosas 
que permitem ganhos de parte a parte», 
como disse à África21. Acrescentou ain-
da que a satisfação do programa de desen-
volvimento económico e social para 2015 
não será atingida «se não conjugarmos es-
forços entre as potencialidades e capacida-
des internas e as externas.»

O seminário, que decorreu na resi-
dência do embaixador belga em Lisboa, 

foi organizado em conjunto com a AI-
CEP-Portugal Global. Aos empresários 
belgas, o administrador Pedro Pessoa e 
Costa passou a mensagem de que Portu-
gal pode ser não só uma porta de entra-
da para África, como também para a 
América Latina. «Para esses países não é 
só Espanha que pode ir, como a porta de 
entrada desses países na Europa não é 
apenas Espanha. Portugal e a Bélgica são 
parceiros relevantes, a primeira feitoria 
comercial que montámos foi na Flan-
dres, e está na altura de reavivar esta 
parceria, conseguindo cruzar o que te-
mos de conhecimento desses mercados 
com aquilo que os belgas querem fazer». 
Segundo Pessoa e Costa, Portugal pode 
assumir-se como parceiro para África 
em geral e não apenas nos países onde se 
fala português. Dá como exemplo um 
encontro realizado na véspera deste se-
minário, que juntou cerca de 60 empre-
sas portuguesas e nigerianas, também 
com vista ao estabelecimento de parce-
rias de negócio. 

empresas & negócios

Parcerias luso-belgas para África
Perceber como as empresas 
belgas podem cooperar com 
as congéneres portuguesas 
para realizar negócios nos 
PALOP foi o propósito de 
um seminário organizado 
pelo embaixador da Bélgica 
em Portugal no mês de  abril

teresa souto
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Pedro Pessoa e Costa, administrador executivo da AICEP,  Bernard Pierre, embaixador da Bélgica, e 
Robert Matthé, diretor geral da STA (grupo belga Sobinco)
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empresas & negócios

xistem boas oportunidades de investimento em an-
gola». A frase é da ministra da Indústria de Angola, 
Bernarda Henriques da Silva, e sintetiza o que se passou 

na manhã de 23 de março, na sala Almada Negreiros do Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa, na conferência «Oportunidades de 
Negócios e Parcerias Luso-Espanholas com Angola», organizada 
pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola. 

Duas centenas e meia de empresários encheram a sala, e pude-
ram aperceber-se, através de diversas intervenções que decorreram 
em dois painéis, da realidade atual do país, dos instrumentos neces-
sários para investir, designadamente financeiros, e do seu enquadra-
mento legal. Foi também possível escutar diversos empresários 
portugueses que já têm negócios no país, e que relataram as suas 
experiências. A importância das parcerias foi realçada por quase to-
dos, incluindo a ministra, que no encerramento do encontro deu 
ênfase à necessidade dos empresários estrangeiros 
procurarem parceiros locais, que conheçam o 
mercado, e com eles queiram apostar no país.

Bernarda Henriques da Silva frisou, contu-
do, que «não nos interessa receber equipamen-
tos obsoletos, como aconteceu no passado. Um 
empresário que venha com essa estratégia não 
tem futuro em Angola. Necessitamos de cons-
truir uma indústria robusta no país, que crie emprego e contri-
bua para o desenvolvimento do setor, e tal só é possível com 
investimentos de qualidade». Para comprovar esta importância, 
a ministra deu como exemplo o facto de «apesar de Angola ter 
uma indústria incipiente, já haver fábricas a fecharem devido à 
concorrência e falta de competitividade».

Também o embaixador de Angola em Portugal, José Marcos 
Barrica, fez questão de salientar o esforço que o seu país está a fazer 
no desenvolvimento de políticas que incentivem os investimentos: 

«É impossível desenvolver Angola sem a presença de entidades pri-
vadas que se associem às entidades públicas, ao esforço do Estado. 
Estamos neste momento a fazer tudo para ultrapassar os constran-
gimentos que existem ao investimento em Angola, e os portugueses 
têm um lugar de referência na economia angolana».

MERCADO PRIVILEGIADO
As várias intervenções, nomeadamente do presidente da Câma-
ra de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, Enrique Santos, de 
Eduardo Serra Jorge, diretor vogal da mesma entidade, ou ainda 
de Emídio Pinheiro, presidente da Comissão Executiva do 
Banco de Fomento de Angola, ou do administrador executivo 
da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal), José Vital Morgado, acabaram por destacar o cresci-
mento das relações comerciais entre os dois países, que tornam 

Angola já no quarto mercado para as exporta-
ções portugueses e o maior fora da Europa, bem 
como as potencialidades de crescimento que 
ainda revela. José Vital Morgado, ao apresentar 
diversos dados estatísticos sobre as relações co-
merciais entre Portugal e o resto do mundo, fez 
questão de salientar o peso excessivo que a 
União Europeia tem na economia portuguesa, 

e a necessidade de Portugal partir para outros mercados, assu-
mindo aqui Angola uma posição privilegiada, até porque precisa 
de força de trabalho especializada.

No final, os vários empresários portugueses e espanhóis que já 
se encontram a trabalhar com Angola deixaram alguns conselhos, 
nomeadamente «o não ter pressa nos resultados; estar lá, trabalhar e 
esperar que os resultados aconteçam», tal como a necessidade de se 
ter «capitais próprios abundantes, que permitam sustentar toda a 
fase inicial dos negócios, até porque o país não é barato». 

Angola conta 
com o investimento 

privado para
o desenvolvimento

do país

Angola recetiva a bons investimentos
O Centro Cultural de Belém recebeu, em mar-
ço, a conferência «Oportunidades de Negócios 
e Parcerias Luso-Espanholas com Angola». Or-
ganizada pela Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Espanhola, a iniciativa contou com a pre-
sença de empresários portugueses e espanhóis, 
tendo no seu encerramento a ministra da Indús-
tria de Angola, Bernarda Henriques da Silva, 
apelado ao «investimento de qualidade no país».

miGuel Correia
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Bernarda Henriques da Silva, ministra angolana da Indústria
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Países africanos valorizam 
produção de hidrocarbonetos
A transformação do fundo da Associação de 
Produtores de Petróleo Africanos (APPA) 
num autêntico fundo de investimentos e 
não apenas um instrumento de cooperação 
técnica foi uma das conclusões do V Con-
gresso Africano e Exposição de Petróleo, 
realizado em março na cidade de Libreville, 
capital do Gabão. Para isso, foi eleito um 
comité que deverá definir os futuros objeti-
vos e fins do referido fundo. Angola faz parte 
desse comité. O congresso aprovou ainda o 
orçamento para o biénio 2013/2014, no va-
lor de 2,9 milhões de dólares, o qual será fi-
nanciado pelos Estados membros da APPA, 
assim como pela rentabilização das suas ati-
vidades e do seu banco de dados.

O ministro angolano dos Petróleos, 
Botelho de Vasconcelos, defendeu durante 
o congresso da APPA em Libreville uma 
maior valorização das reservas de petróleo e 
gás existentes em África. Depois de recor-
dar que muitas dessas reservas ainda estão 
por determinar, o ministro acrescentou que 
as mesmas podem contribuir para o desen-
volvimento equilibrado do continente e 
também para o crescimento energético 
mundial. O pavilhão de Angola no con-
gresso da APPA foi o mais visitado de to-
dos os países presentes, com uma média de 
500 visitantes diários.  
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Botelho de Vasconcelos, ministro angolano dos Petróleos

Angola quer atingir autossuficiência
na produção de arroz
Entre junho e julho deste ano, será feita a primeira colheita experimental 
de arroz nas províncias do Huambo e Bié (centro-sul de Angola), no 
âmbito de um projeto de introdução no país do cultivo de arroz por re-
gadio, levado a cabo pelo Governo, em colaboração com Japão e Espa-
nha. O projeto está a ser executado pelo Instituto de Investigação Agro-
nómica do Huambo (IIAH). Além de desenvolver o novo sistema de 
rega, assim como novos métodos de preparação dos solos, que inclui a 
respetiva percolação (colocação de um filtro que deixa passar a água len-
tamente), o instituto produz também as sementes necessárias ao cultivo 
do arroz. «Os ensaios que estamos a efetuar estão a dar resultados muito 
animadores», garantiu o diretor do IIAH, Adão Gonçalves. Depois de 
sublinhar que a produção de arroz em grande escala deixará de ser depen-
dente das chuvas, Gonçalves revelou que o instituto vai apoiar tecnica-
mente o setor familiar, cooperativo e privado interessado em cultivar ar-
roz, não apenas nas províncias do Huambo e Bié, mas em todo o país.  
A meta das autoridades é atingir a autossuficiência na produção de arroz 
«dentro de poucos anos», os quais, entretanto, não foram especificados 
pelo diretor do IIAH. 

5.º Fórum da Elite em Luanda
O 5.º Fórum de Formação Contínua e Desenvolvimento de Carreira em 
Luanda, a ter lugar de 15 e 16 de junho, é uma iniciativa única e o maior 
evento de recrutamento do país. Num único fim de semana, empresas 
líderes de diversos setores, que operem em Angola, estarão reunidas para 
interagir e conhecer os melhores candidatos angolanos. Este evento é 
cuidadosamente gerido e a participação no mesmo apenas é possível com 
convite. Contacto empresarial: telmo.faria@eliteic.net
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Banco BAI obtém resultados líquidos 
de 180 milhões de dólares
Apesar da melhoria do produto bancário em 10% ao ano, 
o resultado líquido do BAI relativo a 2012 sofreu um de-
créscimo de 15% face ao ano anterior, o que é explicado 
pela instituição com os seguintes fatores: aumento das 
provisões para crédito em 34%; aumento dos custos admi-
nistrativos em 16%, decorrente da expansão da rede e 
respetivos serviços de apoio; e aumento dos encargos com 
o imposto industrial em 144%, resultante do aumento do 
lucro tributável. O banco manteve a posição de destaque 
no mercado bancário angolano, com ativos líquidos acima 
dos 10 mil milhões de dólares, uma carteira de crédito lí-
quido de 2,6 mil milhões, tendo registado um crescimen-
to de 17% nos clientes, que eram no final do ano passado 
482.948. Em 2012, o BAI foi reconhecido, através do 
prémio Sirius, como melhor empresa do setor financeiro 
em Angola, em resultado do seu crescimento sustentável, 
performance financeira, assim como a cultura e variedade 
de produtos e serviços oferecidos pelo banco.

África quer ser novo polo mundial
Em cinquenta anos, África pretende transformar-se num novo polo 
de crescimento mundial e um mercado emergente. Para isso, os 
ministros africanos da Economia e Finanças, assim como do Pla-
neamento e Desenvolvimento Económico, reunidos em março em 
Abidjan, capital da Costa do Marfim, aprovaram o Projeto África 
2063, elaborado pela Comissão da União Africana, a Comissão 
Económica da ONU para África e o Banco Africano de Desenvol-
vimento, cujo objetivo é tornar a região num continente integrado, 
competitivo, próspero e pacífico.  

Os governantes africanos comprometeram-se a elaborar 
uma visão unificada acerca do crescimento e do desenvolvimen-
to do continente, estimular o programa económico mundial e 
direcionar os resultados da mundialização em benefício das suas 
populações. 

Uma das maiores dificuldades que o continente terá de enfren-
tar para alcançar esse objetivo é a industrialização. Segundo um re-
latório apresentado na reunião de Abidjan, o balanço das políticas 
industriais do continente desde as independências é «dececionan-
te». A primeira causa, diz o relatório, é a estrutura industrial herdada 
do colonialismo, a qual estava exclusivamente orientada para a ex-
tração. Na época, a estrutura económica dos países africanos não 
visava a criação de qualquer tipo de valor acrescentado. 

Após as primeiras independências, entre os anos 60 e 70, a in-
dustrialização passou a ser considerada um elemento fulcral para o 
desenvolvimento do continente, mas a política de substituição de 
importações adotada não deu os frutos esperados. A situação agra-
vou-se nos anos 80 e 90 com a imposição, por parte dos organismos 
internacionais, de programas de reajuste estrutural, que forçaram os 
países africanos a desindustrializar-se. Neste momento, os investi-
mentos continuam concentrados em indústrias extrativas, com 
poucos laços a montante e a jusante com o resto da economia.   
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Estudo sobre a diversificação económica
em Angola
Um estudo sobre a di-
versificação económica 
em Angola será financia-
do pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento 
(BAD), anunciou o re-
presentante da institui-
ção em Luanda, Septime 
Martin. O objetivo deste 
estudo é determinar os 
domínios em que o país 
tem vantagens compara-
tivas, quais são os constrangimentos e como ultrapassá-los, bem como as 
políticas que o Estado pode tomar para promover a diversificação da econo-
mia nacional. Espera-se igualmente que os resultados do estudo permitam a 
adoção, por parte das autoridades, de uma visão estratégica adequada acerca 
do posicionamento de Angola na África Austral e no mundo. Septime 
Martin anunciou, por outro lado, que o BAD vai realizar dentro de alguns 
meses um seminário para discutir o downstream relacionado com o setor 
petrolífero. 

A diversificação da economia é um dos compromissos políticos funda-
mentais do Executivo angolano, a fim de superar a forte dependência do 
país em relação ao petróleo. O representante do BAD em Luanda defendeu 
que uma estratégia recomendada para isso é a promoção do empreendedo-
rismo e das pequenas e médias empresas. 

Para Septime Martin, o setor público deve facilitar a criação de um 
ambiente favorável para o desenvolvimento económico e social, nomeada-
mente na formação de quadros para responderem às necessidades do merca-
do. Ele elogiou o recente anúncio, por parte do Governo, do Plano Nacio-
nal de Formação de Quadros, mas alertou que é preciso ter em conta a 
dinâmica da economia mundial e as exigências do desenvolvimento do país.
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Septime Martin, representante do BAD
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atinge novo recorde
Neste mês de maio, Angola exportará 1,83 milhões de barris de petróleo por 
dia, semelhante ao recorde registado em agosto de 2012. Em abril, a cifra 
foi de 1,76 milhões de barris. Metade do petróleo a exportar em maio será 
vendida à China. Neste momento, Angola é o segundo maior produtor 
petrolífero da África Subsariana, atrás da Nigéria, cuja produção é de dois 
milhões de barris diários. Mas, até 2014, Angola pretende atingir os níveis 
de produção nigeriana. O petróleo, que corresponde a 45% do PIB do país 
e a 70% das receitas fiscais, é o principal produto de exportação angolano, 
representando 90% das exportações. Entretanto, no segundo semestre de 
2012, as exportações angolanas sofreram uma queda de 6% em relação a 
idêntico período do ano anterior. Os cinco principais destinos das exporta-
ções, nomeadamente de petróleo e seus derivados, foram China, Estados 
Unidos, Índia, Taiwan e Canadá. 

NUVIAGRO. Esta empresa do grupo luso-ango-
lano Refriango está a investir 5,2 milhões de dó-
lares num projecto destinado a produzir 72 mil 
toneladas de produtos agrícolas, nas localidades 
da Quibala e Waco Kungo, província do Kwanza 
Sul, para garantir o funcionamento da fábrica de 
sumos e refrigerantes. Mamão, manga, pera, 
goiaba, uva, melão, melancia, alface, repolho, 
brócolos, cebola, alho, cenoura, batata e tomate 
são alguns desses produtos. 

SECIL LOBITO. A cimenteira portuguesa vai 
construir uma nova fábrica no Lobito, com capaci-
dade para produzir 1,2 milhões de toneladas de 
cimento. Atualmente, a capacidade da fábrica é de 
400 toneladas anuais. O investimento previsto é 
de 180 mil dólares.

MERCADO DE CAPITAIS. As primeiras leis que 
vão institucionalizar o mercado de capitais em 
Angola foram aprovadas a 24 de abril. O Conse-
lho de Ministros aprovou o regime jurídico do 
mercado regulador da dívida titulada, o regime 
jurídico das sociedades gestoras dos mercados 
reguladores dos serviços financeiros conexos, 
assim como das sociedades corretoras e distri-
buidoras dos mercados imobiliários. Foi ainda 
aprovado o estatuto orgânico da Comissão do 
Mercado de Capitais. O próximo passo será criar 
uma comissão instaladora da sociedade gestora 
dos mercados reguladores.

INDÚSTRIA. As empresas industriais angolanas 
vão passar a fornecer periodicamente às autorida-
des informações estatísticas sobre o tipo, quanti-
dade e qualidades dos produtos que fabricam, 
através de um sistema informático conectado com 
o ministério da Indústria, para que o Executivo 
possua uma ideia completa e global do setor, po-
dendo, assim, encarar medidas para proteger a 
indústria nacional. Os empresários aplaudiram.

ÁGUAS DE VALÊNCIA. A empresa espanhola 
Águas de Valência, numa joint-venture com a 
Quantum, especializada na conceção e execução 
de projetos de infraestruturas e equipamentos em 
países em desenvolvimento, assinou um contrato 
para assessorar a direção nacional de Águas do 
ministério angolano da Energia e Águas, para apoiar 
a criação da Empresa Pública de Águas de Malanje 
(província situada no nordeste do país). A Águas de 
Valência vai também participar na gestão do ciclo 
integral das águas na região. O contrato tem a 
duração de quatro anos, findos os quais a empre-
sa angolana deverá estar capacitada para assumir 
integralmente as suas responsabilidades.    
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press release

de Luanda, sobre cultura, desporto, moda e 
gastronomia do continente africano. Desta-
que também para as novelas «Sangue 
Bom» e «Saramandaia», nova edição do 
concurso «The Voice Brasil», entre outros.

n GRUPO PRECERAM
PRESENTE NA TEKTóNICA 
A Argex, Gyptec e Preceram, empresas do 
Grupo Preceram, vão estar na Tektónica 
2013, que decorre entre 7 e 11 de maio, na 
FIL em Lisboa. Interagir, esclarecer e pro-
porcionar aos clientes profissionais do setor 
e público geral aconselhamento técnico so-
bre os novos sistemas e soluções são os 
objetivos do grupo na feira. A Argex, Gyptec 
e Preceram apresentam um conjunto alar-
gado de produtos e sistemas. A presença 
do grupo passa por uma aposta forte na 
reabilitação urbana, eficiência energética e 
sustentabilidade ao nível dos materiais e na 

divulgação da nova plataforma online Ges-
tor de Soluções, ferramenta que facilita a 
pesquisa e permite encontrar com detalhe 
os sistemas Gyptec mais adequados para 
as especificidades de cada obra.

n LAM PREMEIA AGÊNCIAS DE VIAGEM
A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique or-
ganizou no mês de abril, em Maputo, a ceri-
mónia anual de premiação das agências de 
viagens e carga a nível nacional, para reco-
nhecer as que obtiveram o melhor desempe-
nho em 2012. Marlene Manave, administra-
dora delegada da LAM destacou o trabalho 

n EMRC INTERNATIONAL
FAZ PARCERIA COM SWISS-AFRICAN 
BUSINESS CIRCLE 
A EMRC International e a Swiss Africa Busi-
ness Circle (SABC) anunciaram uma parce-
ria no âmbito do Africa Finance & Investment 
Forum (AFIF), organizado em colaboração 

com o IFC, World Bank, sob o tema «Promo-
ção das trocas comerciais para o crescimen-
to e desenvolvimento», a ter lugar de 13 a14 
de junho em Genebra, Suíça. O encontro 
oferece aos participantes a oportunidade de 
ter acesso aos líderes empresariais africanos 
e europeus e a líderes da banca, peritos fi-
nanceiros e diretores do setor privado para 
que se criem oportunidades reais de parce-
rias. Segundo Michael Rheinegger, diretor 
executivo da Swiss-African Business Circle 
estima-se que «20% das companhias suíças 
com atividades internacionais estão a fazer 
negócios em/com África».

n GLOBO APRESENTA PROGRAMAÇãO 
2013 EM ANGOLA

O Canal Internacional da Globo organizou 
em abril, no Doo.Bahr, em Luanda, uma fes-
ta para comemorar a nova grelha de progra-
mação, que contou com a presença de Ale-
jandra Moreno, diretora do Marketing 
Internacional da Globo, e a atriz Sheron Me-
nezzes, a Berenice da novela «Lado a 
Lado». O canal promete muita emoção, ri-
sos, surpresas e aplausos com os novos 
programas. Entre eles, conta-se o magazine 
semanal «Revista África», produzido a partir 

dos agentes, que exercem um papel funda-
mental para o crescimento da LAM e frisou o 
compromisso em melhorar a prestação de 
serviço ao cliente. «Pretendemos ser uma 
companhia aérea de eleição por ser percebi-
da como uma organização que foca e orienta 
todos os seus recursos para exceder as ex-
pectativas dos seus clientes e parceiros».

n MAERSK DELIVERER COMEMORA
UM ANO SEM INCIDENTES

Ir mais além é o lema da Maersk Deliverer, 
que se encontra a perfurar para a Companhia 
de Petróleo do Golfo de Cabinda, representa-
ção local da Chevron Angola. A Maersk Deli-
verer alcançou um importante marco ao obter 
o prémio de «um ano sem acidentes». «Na 
Maersk Deliverer, acreditamos que a nossa 
equipa é a essência de todas as nossas ope-
rações. Com determinação e trabalho árduo, 
os nossos colaboradores utilizaram todas as 
ferramentas à sua disposição para reduzir os 
incidentes e evitar acidentes», afirma Jens C. 
Rise, diretor e gestor de plataformas da 
Maersk Deliverer.

n SENDYS CRESCE 9,7% E APOSTA 
NOS MERCADOS EMERGENTES
A tecnológica portuguesa Sendys fechou 
2012 com um volume de negócios de 3,5 
milhões de euros, o que representa 9,7% de 
crescimento relativamente a 2011, sendo 
60% da faturação referente ao mercado por-
tuguês e 40% a mercados internacionais, 
como Angola, Moçambique, Brasil e Cabo 
Verde. «Acreditamos que a atual situação de 
contraciclo em que nos encontramos permite 
expandir o negócio e continuar os processos 
de recrutamento, criando novos postos de 
trabalho, bem como contribuir para o cresci-
mento de outros países e alavancar a econo-
mia portuguesa», refere Fernando Amaral, 
managing partner da Sendys.
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orreu Margaret Thatcher, uma das 
principais responsáveis pela contra-revolu-

ção neoliberal que há mais de 30 anos vem devas-
tando os regimes democráticos ocidentais, distor-
cendo a economia, tornando as sociedades 
democráticas cada vez mais desiguais, destruindo a 
coesão social, impondo o «casino da especulação 
monetária» e a ditadura dos mercados financeiros 
globais que hoje mandam em nós.

Morreu, além disso, a amiga de Pinochet, um 
dos ditadores mais sanguinários e corruptos da 
América Latina, que permitiu que o Chile se tornas-
se banco de ensaio das políticas ultraliberais preco-
nizadas pela famigerada «escola de Chicago» e leva-
das a cabo pelos «Chicago boys», apadrinhados por 
Milton Friedman e Friederich von Hayek, figuras 
tutelares do pensamento de Margaret Thatcher, 
além da mercearia do pai.  

Não faço esta acusação de ânimo leve. São fac-
tos conhecidos, designadamente a sua acendrada 
admiração por Augusto Pinochet, como se projec-
tasse nele aquilo que ela desejaria impor, mas nunca 
poderia conseguir, na velha democracia inglesa. Há 
muitas fotos em que aparecem ambos sorridentes, 
lado a lado, quer quando o ditador estava no poder, 
quer quando o detiveram em Londres na sequência 
do pedido de extradição efectuado pelo juiz espa-
nhol Baltasar Garzón, que o acusou de ser responsá-
vel, durante a ditadura, pelo assassínio e desapareci-
mento de vários cidadãos espanhóis.

Esta mulher a quem chamaram «dama de fer-
ro», como poderiam ter chamado «de zinco» ou «de 
chumbo», nutria um profundo desprezo pelos 
grandes intelectuais ingleses do seu tempo, designa-
damente Aldous Huxley, John Maynard Keynes, 
Bertrand Russell, Virginia Woolf e T. S. Eliot, co-
nhecidos como o «círculo de Bloomsbury» (do 
nome do famoso bairro londrino de editores e li-
vreiros e de boémia intelectual). A frustração dela 
perante o talento e a inteligência que irradiavam 
deles, e que ela não conseguia captar, levaram-na a 

a opinião de alfredo barroso

M

Na morte de Thatcher,
amiga de Pinochet

considerá-los «intelectuais estouvados, que condu-
ziram o Reino [Unido] pelos caminhos nada reco-
mendáveis da segunda metade do século XX».  
Ao diabo as «literatices» da «clique de Bloomsbury», 
dizia ela. «O meu Bloomsbury foi Grantham [onde 
o pai tinha a famosa mercearia] (…) Para com-
preender a economia de mercado, não há melhor 
escola do que a mercearia da esquina». Deve ser por 
isso que as mercearias estão a falir…

Thatcher considerava «a distância entre ricos e 
pobres perfeitamente legítima» e proclamava «as 
virtudes da desigualdade social» como motor da 
economia. A verdade dos números é, no entanto, 
bastante diferente. Como salienta John Gray, um 
dos mais importantes pensadores contemporâneos, 
na Grã-Bretanha da chamada «dama de ferro» os 
níveis dos impostos e das despesas públicas eram tão 
ou mais altos, ao fim de 18 anos de governos con-
servadores, do que quando os trabalhistas deixaram 
o poder, em 1979. Ao mesmo tempo, nos EUA de 
Ronald Reagan, co-autor da «contra-revolução 
neoliberal», o mercado livre e desregulado destruiu 
a civilização de capitalismo liberal baseada no New 
Deal de Roosevelt, em que assentou a prosperidade 
do pós-guerra.

Convém dizer que John Gray, autor de vários 
livros editados em português, entre os quais Falso 
Amanhecer (False Dawn), chegou a ser uma das 
figuras dominantes do pensamento da chamada 
«Nova Direita», que teve uma grande influência 
nas políticas que Thatcher pôs em prática. Mas fi-
cou desiludido e alarmado com as terríveis conse-

A pesada herança de Margaret 
Thatcher é esta crise brutal 
em que a União Europeia 
e os Estados Unidos estão 
mergulhados há já cinco anos

Nota: Este artigo de opinião de 
Alfredo Barroso não foi publicado 
por um jornal português de refe-
rência, que alegou não ter espaço 
para o publicar

O autor do texto escreve de acordo 
com a antiga ortografia
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quências dessas políticas e tornou-se um dos críti-
cos mais lúcidos e implacáveis dos «mercados 
livres globais», cuja desregulação tem causado os 
efeitos mais perversos nas sociedades contemporâ-
neas, provocando a desintegração social e o colap-
so de muitas economias. O capitalismo global pa-
rece funcionar, segundo Gray, de acordo com as 
regras da selecção natural, destruindo e eliminan-
do os que não conseguem adaptar-se e recompen-
sando, quase sempre de maneira desproporciona-
da, os que se adaptam com sucesso. Estas são, 
logicamente, as inevitáveis consequências do pen-
samento de Thatcher, ao pôr em prática «as virtu-
des da desigualdade social» como motor da 
economia.

A pesada herança de Margaret Thatcher, tal 
como a de Ronald Reagan – adoptadas não apenas 
pela direita ultraliberal, mas também por uma 
certa esquerda neoliberal (Tony Blair, Gerhard 
Schröder e alguns discípulos da Europa do Sul, 
designadamente lusitanos) – é esta crise brutal em 
que a UE e os EUA estão mergulhados há já cinco 
anos. E o mais terrível é que é o pensamento dos 
principais responsáveis por esta crise continua a 

prevalecer na maioria dos governos que prometem 
acabar com a crise através da austeridade, do em-
pobrecimento dos cidadãos e do confisco dos seus 
direitos sociais. Thatcher foi um ser maléfico e não 
deixa saudades. 

Margaret Thatcher e Augusto Pinochet, no Reino Unido, março de 1999 
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Pode-se ser um grande escritor de língua portu-
guesa só tendo escrito crónicas para jornais e revis-

tas? Cá por mim entendo que pode. E nisso me separo de 
ensaístas que muito prezo, como o notável ensaísta Antó-
nio Cândido (AC), único Prémio Camões, com Eduardo 
Lourenço, não poeta ou ficcionista. «A crónica é um gé-
nero literário menor», é literatura ao nível do «rés do 
chão», escreveu, de facto, o autor de For-
mação da Literatura Brasileira. Separo-me 
de AC? Não poderá a afirmação de meno-
ridade do género não excluir a grandeza, 
como escritor, de alguém que o pratique 
de forma excecional, até genial? Para dar 
só um exemplo próximo do foco destas 
linhas: na minha ótica a genialidade de 
Mozart não exclui a de António Carlos 
(Tom) Jobim... A diferença será de altura, 
de ‘vastidão’, de fôlego, de intensidade.  

É certo que a imensa maioria dos que 
escreveram, ou ainda escrevem, crónicas 
na imprensa, e que são grandes escritores, são-no pela sua 
obra poética ou ficcional, não pelas crónicas, por melho-
res que estas sejam. Podia dar dezenas de exemplos, in-
cluindo os de romancistas, também cronistas, em plena 
atividade, como o meu querido compadre João Ubaldo, 
autor desse fantástico Viva o Povo Brasileiro. Mas o de 
longe mais expressivo é o de Drummond, imenso poeta, 
que durante décadas escreveu crónicas, e muito boas, 
entre algumas delas, e alguns dos seus poemas, incluindo 
dos mais famosos (como «Morte do Leiteiro»), havendo 
aliás muito de comum, uma óbvia contaminação, no 
melhor sentido. 

Não indo lá atrás a Machado de Assis, muitos outros 
exemplos poderia dar no mesmo sentido, de Manuel 
Bandeira a Vinícius de Moraes ou Rachel de Queirós. 
Todos estes, porém, menos assíduos na crónica que 
Drummond e até que uma escritora cuja obra o tempo só 
tem projetado, suscitando crescente interesse, razão tam-
bém para a exposição que o Museu da Língua de São 
Paulo lhe dedicou e que neste momento está na Gul-
benkian, em Lisboa: Clarice Lispector. A sua literatura, 
«uma das mais radicais experiências-limites da linguagem 
reveladas no interior de um discurso literário», para citar 
Carlos Mendes de Sousa, dir-se-ia fazer dela a mais im-
provável das cronistas. E, no entanto, escreveu numero-
síssimos textos sob essa designação de crónicas, embora 

não correspondam bem ao género, sendo antes espécies 
de diários com anotações, reflexões ou mesmo ficções 
(reunidas em A Descoberta do Mundo, saído agora em 
Portugal). 

Mas, regressando ao início, a prova provada de que se 
pode ser um grande escritor só tendo escrito crónicas  
é Rubem Braga. Fez agora cem anos que ele nasceu  

(e morreu em 1990) e impõe-se lembrar o 
«velho Braga», cuja prosa tão dificilmente 
simples, direta e transparente, tão colori-
da e saborosa, tão rente à terra e ao mes-
mo tempo imaginativa e lírica, constitui 
um património raro da literatura – além, 
claro, do jornalismo – do nosso idioma.  

Ao longo das cerca de 15 mil crónicas 
que se calcula ter escrito, as melhores 
reunidas em duas dúzias de volumes, os 
seus temas dominantes são o quotidiano, 
as pessoas, a começar pelo próprio cronis-
ta, do e no (seu) dia a dia, a vida nas várias 

vertentes, da dramática à poética. Rubem dá-nos um 
olhar ou olhares diferentes sobre a realidade, que a ilumi-
nam ou desvendam, tantas vezes com lirismo, ou um lú-
cido ceticismo ou melancolia; dá-nos os sentimentos e 
visões de um «lobo solitário», sempre solidário. 

Tive a sorte de conhecer e ser amigo de Rubem, de 
estar com ele na sua mítica cobertura no Rio, palco de 
vida do escritor e de inúmeras histórias. Na Cobertura 
de Rubem Braga é até o título do livro que o crítico e 
romancista José Castello lhe dedicou. E sempre que 
por aí passo, em Ipanema (junto à Praça General Osó-
rio, a da «feira hippie», outrora famosa), encho-me 
também de melancolia, dá-me uma enorme saudade 
do «velho Braga» e da sua também singular figura hu-
mana. Porque das suas crónicas, as saudades ainda se 
podem matar relendo-as ou lendo-as. É o que vivamen-
te aconselho os leitores a fazerem.  

A crónica de José Carlos de Vasconcelos

odetecsemedo@hotmail.com

jcvasconcelos@impresa.pt 

Rubem Braga é a prova provada 
de que se pode ser um grande 
escritor só tendo escrito 
crónicas para jornais e revistas

O «velho» Braga
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o renascentismo, Cindy Robinson retém o que 
aprendeu há mais de 25 anos na universidade: «Foi um 
período que mudou a Europa para sempre». O que não 

sabia quando visitou a exposição é que no que à criação cultural 
diz respeito, parte do que se produziu naquele tempo foi inspira-
do no convívio com africanos.

O «encontro» com essa época aconteceu há pouco tempo na 
Universidade de Princeton, New Jersey, EUA, durante a segunda 
exibição de uma exposição de obras de autores europeus cujos 
trabalhos de uma ou de outra forma refletem o que África repre-
sentava para alguns europeus.

Robinson não está «sozinha». De resto, esta foi uma das razões 
que inspirou Joaneath Spicer, curadora do Museu de Arte de 
Baltimore, em Maryland a promover a exposição. 

Depois de ter estado em Baltimore entre outubro de 2012 e 
janeiro de 2013, a exposição foi levada para o Museu de Arte da 
prestigiada Universidade de Princeton, onde ficará até junho.

A surpresa que tomou conta de Cindy Robinson, quando 
franqueou os portões do museu da Universidade de Princeton, 
foi a mesma que tomou de «assalto» algumas das pessoas que 
foram ao Museu de Arte de Baltimore. Curadora de ambas as 
exposições, especialista rodada na docência e em vários museus, 
Joaneath Spice não se surpreendeu com este tipo de reações. 
«Não são muito comuns exposições com este perfil. Logo, um 
dos objetivos é servir o público que não tem contacto com esta 
parte da história».

Preparada com mais de três anos de antecedência, a exposição 
encontrou pelo caminho problemas comuns a uma sociedade 
onde questões que mexam com relações raciais tendem a gerar 
conflitos. Segundo ela alguns dos museus mais conhecidos rejei-
taram a exposição.

Quem como Cindy Robinson visitou a exposição deu por 
bem empregue o seu tempo. Estão em exibição obras como um 
retrato de Antonio Manuele de Funta, antigo embaixador do 

«A presença africana no Renascimento euro-
peu», é o título de uma mostra em exibição 
nos Estados Unidos e que revela a forma como 
África era encarada pelos autores renascentistas

itamar souza NOVA IORQUE

Congo do Papa; Mulay Ahmed, rei de Túnis e aliado do impera-
dor Charles V também ganhou um retrato.

Dawit II, Imperador da Etiópia, com quem segundo a histó-
ria, Portugal negociou com sucesso acordos de comércio, é retra-
tado em mais de um trabalho. Benedicto de Palermo, descenden-
te de escravos e mais tarde proeminente figura de Sicília, que 
acabaria venerado em Espanha, África e América do Sul e beatifi-
cado em 1700, também inspirou alguns artistas.

Além de políticos e aristocratas africanos da época estão em 
exibição também obras que retratam a relação paternalista que a 
Europa tinha com África naquela altura.

pintura

D

Renascimento europeu, 
África passou por aqui

A exposição encontrou pelo caminho 
problemas comuns a uma sociedade
onde questões que mexam com relações 
raciais tendem a gerar conflitos

Retrato de Maria Salviate de Medici e Giulia de Medici, Jacopo da Pontormo, 
ca. 1539
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HISTÓRIA E EXOTISMO
Reunidas coleções privadas e obras detidas por alguns museus, 
Joaneath Spice mobilizou para esta exposição 75 peças. A mostra 
está dividida em duas partes, sendo que a primeira oferece uma 
perspetiva sobre as circunstâncias históricas que levaram a que 
África fosse vista com algum exotismo ao ponto de inspirar auto-
res renascentistas. Apresenta também imagens da vida em África, 
a escravatura como uma instituição, assim como a propagação do 
cristianismo no continente.

A segunda parte compreende a apresentação individual sob a 
forma de quadros de várias personalidades, tais como o lendário 
São Maurício do Egipto, ou Ham, filho de Noah, ou Juan Latino, 
professor negro que se notabilizou a ensinar latim em Espanha. 

Refletindo um pouco o pensamento da época, os autores re-
produzem a forma diferenciada como a Europa tratava os africa-
nos que os tinham como próximos. Com efeito, num dos quadros 
que mais atenção gerou, Pontormo apresenta Alessandro de Me-
dici, personalidade histórica de Florença, com uma menina que 
vários historiadores dizem ser Giulia de Medici, filha que teve 
com uma escrava e que ele nunca assumiu.

Referindo-se a estas e a outras obras o influente The New York 
Times diz que elas representam um mapa da história, política e 
literatura e das razões que primeiro fascinaram artistas europeus 
da época e mais tarde muitos académicos. «Ao apresentar à entra-
da um quadro de Magi, e ao fechar com uma estátua de São 
Bento de Palermo, figura histórica franciscana da Itália, filho de 
escravos africanos depois libertado e mais tarde venerado e beati-
ficado, esta exposição põe em evidência estereótipos, perceções 
assim como aspetos que marcaram a identidade de africanos na 
Europa entre 1400 e 1600». 

Joaneath Spice concorda em absoluto. «A exposição põe em 
relevo pessoas que ajudaram a cristalizar um importante período 
da história». 

O pintor italiano Cavalieire d’Arpino deu a uma das suas 
obras o título de «Judith», na qual procurando retratar o que se 
vivia na altura, juntou uma senhora branca e uma escrava cujo 
nome foi propositadamente deixado de fora. A amostra inclui 
também imagens de espaços públicos de Lisboa, entre os quais 
alguns predominantemente africanos.

Os três mulatos de Esmeraldas, Andrés Sánchez Galque, 1599

Retrato de uma escrava africana, atribuído a Annibale Carracci, ca. 1580
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ste é o título do último livro de Mário Murteira – economista, investigador e 
professor catedrático jubilado – apresentado, após a sua morte, na homenagem 

que o ISCTE/IUL (Instituto Universitário de Lisboa) lhe fez em 19 de abril, quando 
faria 80 anos de idade. Refira-se que na edição de abril da África21 saiu um erro no 
obituário relativo à data de nascimento de Mário Murteira, que é 1933 e não 1923.

A homenagem do ISCTE teve dois momentos distintos.  
O primeiro foi a inauguração de um Auditório com o seu nome, seguida pelas 

intervenções de Américo Ramos dos Santos, autor de prefácio do livro, e de José 
Manuel Rolo, que recordaram episódios do amigo, alguns bem divertidos, dado o 
humor que o caracterizava. 

O segundo um excelente documentário biográfico «Mário Murteira: um homem 
aprendente», da responsabilidade do seu filho Jorge. A capa de Esta Noite Sonhei com 
a Crise é de Cristina Sampaio, uma das ilustrações inseridas nas dezenas de crónicas 
de Mário Murteira publicadas na África21. Nas 242 páginas do livro, estão outras 
crónicas saídas na nossa revista (com ilustrações de Cristina Sampaio), textos de refle-
xão e duas entrevistas concedidas por Mário Murteira. Na contracapa, surge uma 
frase da entrevista à revista Exame, em 2006. «A única coisa que posso dizer, e digo 
com grande satisfação é: ‘Confesso que vivi”, como disse Pablo Neruda. Tenho vivido 
com intensidade e convicção».

Sonhei com a Crise 
Esta Noite

E

m livro diferente dos livros anteriores e, além disso, forte, atual e de uma 
grande unidade. Os contos são muito bem concebidos e muito bem es-

critos». É com estas palavras que o editor Zeferino Coelho, da Editorial Cami-
nho, pertencente ao Grupo Leya, caracteriza o sexto livro de contos do escritor 
angolano João Melo, Os marginais e outros contos. Já a professora da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra Ana Paula Arnaut considerou o livro «conci-
so (como Eça de Queirós dizia que devia ser o conto) e comovente. É certo que 
a ‘cor’ é diferente de O homem que não tira o palito da boca ou de O dia em que o 
Pato Donald comeu pela primeira vez a Margarida, mas ainda assim os contos 
mantêm o seu acutilante olhar sobre o real e o seu notável espírito crítico, só que 
sem o humor». Os marginais e outros contos será posto à disposição dos leitores 
este mês, na Feira do Livro de Lisboa, que se realiza de 23 de maio a 10 de junho, 
e deverá ser lançado formalmente em Luanda e Lisboa no próximo mês de julho. 
João Melo é escritor e jornalista, tendo sido um dos fundadores da África21, 
onde escreve todos os meses. Como escritor, é poeta, contista e ensaísta. 

novo livro de João Melo
Os marginais e outros contos,

«U
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brasileiro Lázaro Ramos foi considerado o melhor ator 
da 4.ª edição do Festival de Cinema Itinerante de Lín-

gua Portuguesa (FESTin), realizada de 3 a 10 de abril em 
Lisboa, pela sua atuação como protagonista do filme do ango-
lano Zezé Gamboa O Grande Kilápi. Este retrata a vida de um 
bon vivant e vigarista angolano, que se destacou nos anos 70, 
nas vésperas da independência do país, na cidade de Luanda. 

A última edição do FESTin foi amplamente dominada 
pelo Brasil. Assim, o maior país de língua portuguesa conquis-
tou os prémios de melhor longa-metragem em competição, 
com Coleção Invisível, de Bernard Attal, melhor atriz, com 
Leandra Leal (do filme Bonitinha, mas ordinária), melhor 
curta-metragem, com Cowboy, de Tarcísio Puiati, melhor atriz 
de curta-metragem, com Fernanda Montenegro (em A dama 
do Estácio), prémio do público, com Colegas, de Marcelo Gal-
vão, e prémio CPLP, com Cartas para Angola, de Coraci Ruiz 
e Júlio Matos. Colegas recebeu igualmente uma menção hon-
rosa na categoria de melhor longa-metragem exibida. As exce-

Lázaro Ramos, 
melhor ator do FESTin 2013

ções ao domínio brasileiro foram o documentário santomen-
se Água boa, vida saudável, de Kalú Mendes, menção honrosa 
na categoria de curtas-metragens, e o português Cristóvão 
Cepas, considerado o melhor ator na mesma categoria. Ango-
la foi o país homenageado do festival.     

O D
R

escritor Carmo Neto, contista e cronista, foi reeleito para o cargo de 
secretário-geral da União de Escritores Angolanos (UEA), por 56 

votos contra 24 do seu oponente, o poeta António Gonçalves, durante as 
eleições para os novos órgãos sociais da entidade, realizadas a 20 de abril.  
O escritor Adriano Botelho de Vasconcelos mantém-se igualmente como 
presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

A UEA é composta por 120 membros, tendo 84 deles participado nas 
eleições. Houve três votos brancos e um nulo. Em declarações à África21, 
depois da reeleição, Carmo Neto adiantou que as prioridades da organiza-
ção, nos próximos três anos, serão continuar a divulgar as obras dos escrito-
res angolanos, quer dentro quer fora do país, investir na descoberta de novos 
autores, promover o gosto pela leitura entre as crianças e os jovens e reforçar 
a parceria com entidades angolanas e estrangeiras para a realização de gran-
des eventos culturais. 

No período, está prevista a realização de um seminário sobre guerra e 
literatura, assim como o 2.º encontro internacional sobre a literatura ango-
lana. O anterior mandato de Carmo Neto destacou-se sobretudo pelas ações 
de internacionalização da literatura angolana. 

Carmo Neto reeleito
como secretário-geral da UEA

O
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A

consensual, no âmbito da PASC, que a afirmação do Espa-
ço Lusófono, Países da CPLP e suas Diásporas, é de impor-

tância vital para Portugal, ponto fulcral em torno do qual rodam de 
forma única os eixos Norte /Sul e Oriente /Ocidente, e para os 
restantes Países do Espaço da Lusofonia», salientou Maria Perpétua 
Rocha, coordenadora da PASC: Plataforma Ativa da Sociedade 
Civil, que em abril realizou o seu primeiro Congresso em Lisboa, 
subordinado ao título de Congresso da Cidadania Lusófona.

E «é igualmente consensual que a pertença de Portugal à 
União Europeia não deve ser impeditiva da afirmação de Por-
tugal neste Espaço emergente, devendo antes ser encarada 
como uma mais-valia geopolítica, cultural e económica para 
todos os que constituem esta ‘nova pátria da lusofonia’».

A ausência de alguns participantes previstos obrigou a refor-
mulações de última hora, contudo, o Congresso contou com 
momentos de grande emoção, que são transversais a estes en-
contros de culturas e histórias comuns, e houve sessões de deba-
te com alguma vivacidade a que faltou, porém, uma reflexão 
profunda sobre a razão por que o próprio termo Lusofonia não 
é consensual na maior parte dos países integrantes da CPLP.

No decurso do Congresso foi entregue o Prémio MIL de Per-
sonalidade Lusófona a Domingos Simões Pereira (ex-secretário 
executivo da CPLP), pelo seu trabalho no desenvolvimento em prol 
das comunidades lusófonas. Ao agradecer, Simões Pereira subli-
nhou que «A lusofonia é afirmação de vontades. Devemos explorar 
os nossos cruzamentos e conquistar os objetivos da língua».

Domingos Simões Pereira, Fernando Nobre e Renato Epifânio, presidente 
do Movimento Internacional Lusófono

A cidadania lusófona 
analisada em Lisboa

«É M
IL

UMass in Lisbon (Universidade de Massachussets), com o 
apoio do centro de estudos portugueses da UMass Dart-

mouth e a Fundação Luso-Americana, oferece aos universitários 
dos Estados Unidos a possibilidade de estudar um semestre ou 
um ano em Lisboa, independentemente do seu grau de proficiên-
cia em língua portuguesa. Em colaboração com o ISCTE-Institu-
to Universitário de Lisboa, o programa oferece um largo conjunto 
de cursos, tanto em inglês como em português, para estudantes 
que possuam licenciaturas em ciências sociais, humanidades e/ou 
gestão. Além disso, cada estudante terá um curso de língua/cultu-
ra no seu respetivo nível de língua. A aprendizagem em sala de 
aula será complementada com diversas excursões. O alojamento é 
fornecido em instalações partilhadas com estudantes europeus do 
programa Erasmus e estudantes portugueses. «Foi uma experiên-
cia que mudou a minha vida. Não só fiz contactos como tenho 
agora amizades sinceras de forma global», afirma Nicholas Bos-

dos EUA em Lisboa

ton, que frequentou o programa no primeiro semestre do ano le-
tivo 2012/2013. Os interessados em participar no programa da 
UMass devem consultar o site www.portstudies.umassd.edu/lis-
boa, para mais informações. 

Programa para estudantes

como secretário-geral da UEA
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idh Daniel Losa Mendiratta, nascido no 
Porto em 1977, e licenciado pela Faculdade 

de Arquitetura desta cidade, tem ascendência 
indiana e luso-alemã e foi o vencedor da 8.ª 
edição do Prémio Távora. O prémio, organiza-
do pela Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Arquitetos desde 2005, tem atualmente um 
valor de 6000 euros (8000 USD) e constitui 
uma bolsa de viagem para um projeto de inves-
tigação. O destino da pesquisa de Mendiratta 
são as casas-torre (domus fortis) de origem portu-
guesa, existentes nos territórios do antigo Estado 
da Índia, no Sri Lanka e em Timor-Leste. O inves-
tigador pretende «comprovar a disseminação e 
averiguar o papel matricial [das casas-torre] na 
estruturação e ordenamento dos respetivos terri-
tórios e ainda estudar a sua evolução comparan-
do-a com a sua congénere europeia, à luz das 

diferentes mentalidades e culturas do habitar 
desenvolvidas pelas sociedades de origem portu-
guesa nesses mesmos territórios».

Sidh Mendiratta tem evidenciado desde sem-
pre um interesse pela Índia, de onde é originário 
seu pai, e onde frequentou, a meio da sua licencia-
tura, o Goa College of Architecture. A Índia esteve 
presente na prova final do curso de arquitetura, 
que teve como tema «O Convento dos Agosti-
nhos de Velha Goa: memórias de um levanta-
mento», que lhe valeu 19 valores, e na dissertação 
de doutoramento «Dispositivos do sistema defen-
sivo da Província do Norte do Estado da Índia, 
1521-1739». O vencedor do Prémio Távora está 
atualmente a trabalhar no seu pós-doutoramento, 
sobre «Construção identitária: paisagens urbanas e 
arquitetura de origem católica em Bombaim (sé-
culos XVI-XX)». 

D
R

Prémio Távora 2013
atribuído a Sidh Mendiratta

Sidh Mendiratta

S

A4.ª edição do prémio literário Jardim do Livro Infantil, criado pelo Insti-
tuto Nacional da Indústria Cultural de Angola, foi vencida por Basílio 

Chindombe, com a obra Jimbo. O júri do prémio, que se destina a incentivar o 
surgimento de novos autores de literatura infanto-juvenil no país, destacou a 
«criatividade, fantasia, movimento, linguagem acessível e estrutura do texto» 
como os fatores que determinaram a escolha de Jimbo como vencedor da edição 
deste ano. Basílio Chindombe, 34 anos, é natural da cidade do Huambo, mas 
vive há 33 na cidade do Lubango, no sul do país. Estudou Filosofia e é professor 
de Língua Portuguesa no ensino secundário. Em 2008, já tinha recebido o 
prémio literário António Jacinto, destinado a autores estreantes. É membro da 
União de Escritores Angolanos.

Basílio Chindombe vence
prémio Jardim do Livro Infantil

Basílio Chindombe

D
R
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Prémio Távora 2013
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Com um título tão provocatório como inesperado, 
acaba de sair um novo livro do sociólogo Gabriel 
Mithá Ribeiro, que bisa novas provocações 
com outras teses: o racismo deixou de existir e a 
violência coletiva é fabricada. 

rodriGues vaz

livro do mês

O Colonialismo nunca existiu!
de Gabriel Mithá Ribeiro

Contra
o pensamento

único

omeçando o primeiro ensaio 
com uma retórica em que joga 
muito com palavras, socorrendo-

-se amiúde de Max Weber, o autor acaba 
por levar de vários modos a água ao seu 
moinho, embora às vezes seja demasiado 
assertivo, em detrimento da argumenta-
ção. Por isso, há alguns postulados com 
que é difícil concordar, mas como início de 
debate é deveras animador.

Declarando logo no início que «este 
livro não é necessariamente sobre questões 
europeias ou africanas, nem preocupado 
com o presente ou sobretudo com o passa-
do», o autor não deixa de reconhecer a in-
questionável justiça das lutas de libertação, 
assim como reconhece igualmente que so-
bravam muitos problemas ao nível da ges-
tão das sociedades colonizadas em meados 
dos anos setenta, entre eles a repressão po-
lítica e a recusa, às populações colonizadas, 
do direito à livre iniciativa e à participação 
cívica, só que considera haver a necessidade 
de recorrer a novos métodos – e mais bem 
enquadrados – para analisar a história re-

A história da humanidade
é caracterizada por 
variados ciclos de 
colonização que se vão 
alternando com o seu fim 
e o recomeço de novos 
colonialismos pelos que 
antes foram colonizados

cente de Portugal e das antigas colónias, até 
agora dominada por uma forte intensidade 
ideológica e correndo-se o risco de que se 
percam nos próximos tempos algumas 
fontes decisivas para o conhecimento.

Defensor de uma análise que seja 
menos apaixonada e mais global – afinal 
a história da humanidade é caracterizada 
por variados ciclos de colonização que se 
vão alternando com o seu fim e o reco-
meço de novos colonialismos pelos que 
antes foram colonizados – opta por que 
se faça uma reflexão descomprometida de 
imediatismos, para se poder ousar lançar 
hipóteses sobre diversas opções, contan-
do que elas permitam reforçar a qualida-
de dos conhecimentos sobre as socieda-
des que continuamente se (re)elaboram 
e/ou transmitem.

Lembrando que a sociedade colonial 
se foi transformando, com o decurso da 
colonização, numa entidade ampla, hete-
rogénea, miscigenada, com espaços de 
transição em relação às sociedades periféri-
cas tradicionais africanas, «o que foi sobre-

tudo relevante foram as miscigenações re-
sultantes de interações sociais e de 
processos de fusão e assimilação nos planos 
cultural, religioso, de crenças, de mundivi-
dências, de modelação de atitudes e de 
comportamentos quotidianos», acentua 
que «não é de somenos sublinhar a inte-
gração progressiva na sociedade central 
(por oposição às sociedades tradicionais 
africanas periféricas) de segmentos de fa-
mílias negras assimiladas, autóctones que 
se identificaram, pelo seu próprio esforço e 

C
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GABRIEL MITHÁ RIBEIRO

Nasceu em Moçambique em 1965, de ascendência 
africana, árabe e indiana, filho de pai católico e mãe 
islâmica. Emigrou para Portugal em 1980, onde prosse-
guiu e concluiu os estudos, primeiro a licenciatura em 
História pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, mais tarde o mestrado e o doutoramento em 
Estudos Africanos pelo ISCTE-IUL. Desde 1997 vem 
percorrendo diversos locais do seu país natal para 
realizar pesquisas de campo no âmbito da história e da sociologia do conhecimento. 
Tem publicado trabalhos académicos e ensaios sobre o ensino, nomeadamente As 
representações sociais dos moçambicanos: do passado colonial à democratização. 
Esboço de uma cultura política, Instituto da Cooperação Portuguesa, 2000, A lógica 
dos burros, Publicações Europa-América, Lisboa, 2007, e A Pedagogia do Avestruz, 
Gradiva, 2007. É atualmente professor de História do 3.º ciclo do ensino básico e do 
secundário (7.º ao 12.º anos de escolaridade) desde o ano letivo de 1991-1992. Em 
1992-1993 foi docente estagiário, concluindo a profissionalização. 

das suas famílias, com o que por comodi-
dade designo por padrões culturais euro-
peus». E conclui: «Não é por acaso que 
muitos dos líderes e membros das elites 
pós-coloniais da atualidade provêm de fa-
mílias negras assimiladas ou das famílias 
que beneficiaram de algum tipo de privilé-
gio durante a dominação branca».

TESTEMUNHOS
DOS AFRICANOS COMUNS
Valorizando os testemunhos dos africanos 
comuns, que recolheu durante os longos 
trabalhos de campo que fez por todo Mo-
çambique, Gabriel Mithá Ribeiro denun-
cia que um certo monolitismo neste cam-
po de análise se deve essencialmente ao 
facto de terem sido os intelectuais que têm 
monopolizado os significados a atribuir à 
fase final do colonialismo em África, em-
bora reconhecendo que não se pode pôr 
em causa a legitimidade e a justiça da luta 
armada dos movimentos de libertação na-
cional contra um poder colonial que 
nunca mostrou abertura para a partilha 
dos direitos políticos e para projetar uma 
transição regulada para as autonomias e 
independência. «Todavia – afirma peren-
toriamente – importa equacionar algumas 
questões para além desse aspeto».

A segunda tese parte igualmente de 
uma provocação – o racismo deixou de 

existir. Para este autor, a predominância de 
análises próximas dos marxistas veio criar 
igualmente um certo monolitismo, que, 
segundo ele, pode ser deturpador. Recu-
sando a ideia de que os europeus tenham o 
exclusivo universal da discriminação so-
cial, pois em todos os grupos tem havido 
processos de diferenciação, discriminação 
e dominação de uns sobre os outros, e que 
mesmo as minorias brancas de origem eu-
ropeia começam a sentir-se, nalgumas so-
ciedades, ameaçadas em converter-se em 

recusa identificar a situação de escravatura 
com o negro, generalização vulgar que se 
costuma fazer por causa dos Estados Uni-
dos, onde isso era verdade, mas que nada 
tem a ver com o resto do mundo, como é 
o caso da própria África, onde os árabes se 
dedicavam muito antes dos europeus ao 
seu tráfico, que por sinal era em conluio 
com os líderes africanos da época. 

A violência coletiva é fabricada é a tese 
final. Socorrendo-se da análise de um livro 
organizado por José Manuel Pureza, Sílvia 
Roque e Kátia Cardoso, recentemente 
publicado, Jovens e trajetórias de violências: 
os casos de Bissau e Praia, também aqui 
aproveita para ajustar contas com o que ele 
chama de «escola do pensamento único», 
sem deixar de reconhecer largas qualidades 
a este volume, embora conteste que o fe-
cho desta publicação tenha sido feito com 
um conjunto de postulados de natureza 
política.

Perentoriamente, para ele a violência 
é fabricada «a partir de referentes ideoló-
gicos que orientam e condicionam a ação 
coletiva, independentemente da sua gé-
nese ou natureza: científica, académica, 
religiosa, política, do domínio das cren-
ças. E, do ponto de vista das relações e 
dos equilíbrios e reequilíbrios sociais, não 
existe violência boa e violência má. Ape-
nas violência».

Resumindo, de vários modos é este 
um livro em que o autor quis acertar 
contas e fazer os devidos ajustes com a 
História como ponto de partida para os 
altos voos para que se está nitidamente a 
preparar. Porque, como ele diz, «Além de 
nunca se poder ignorar as idiossincrasias 
da vida vivida de acordo com as singula-
ridades de cada época, lidar com a histó-
ria implica conhecê-la em profundidade 
e no tempo longo o tempo dos séculos, 
para que as sociedades se relacionem com 
ela de forma saudável. O que significa, 
em simultâneo, saber usá-la e saber reava-
liar o que na e a partir da historiografia se 
edificou de abusivo». 

O Colonialismo nunca existiu!
Gabriel Mithá Ribeiro
Gradiva, Lisboa, 2013

potenciais segmentos raciais vulneráveis, o 
autor lembra, por outro lado, que a pró-
pria escravatura constituiu uma instituição 
universal à qual nenhuma civilização esca-
pou enquanto fenómeno endógeno. Mas 

Não se pode pôr em causa 
legitimidade e justiça
da luta armada dos 
movimentos de libertação 
nacional contra um poder 
colonial que nunca mostrou 
abertura para a partilha
dos direitos políticos
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Um verdadeiro tributo às 
viagens e aos viajantes. Uma 
obra que nos remete para o 
universo das mais diversas 
jornadas terra fora, nas 
suas múltiplas perspetivas 
e abordagens. O seu autor, 
Paul Theroux, faz-nos chegar 
uma recolha de textos que o 
ajudaram a formar enquanto 
leitor e viajante. No fundo, o 
que o autor nos oferece é um 
cativante manual literário de 
viagem, um guia filosófico, 
uma antologia de grandes 
autores que viajaram. Com 
páginas de grande beleza 
e que se leem como se nós 
próprios empreendêssemos 
uma viagem pelas palavras, 
o livro remete-nos para os 
lugares por onde passaram 
gente como Ernest 
Hemingway – que de forma 
tão intensa nos contou a 
África das suas caçadas 
de meados do século XX 
– Graham Greene, Samuel 
Johnson ou Mark Twain.  
Os prazeres e os sofrimentos; 
a partilha e a solidão; o amor, 
partilhado ou não.  
Os lugares e o tempo – 
sempre o tempo –, a duração 
de cada momento, que numa 
viagem assume um valor 
sempre especial. Uma obra 
que nos leva por lugares e 
autores, numa interminável 
excursão.

A Arte da Viagem
Paul Theroux
Quetzal editores, Lisboa, 2012

Neste livro, África volta a 
assumir-se como um dos 
locais de destino de muitos 
portugueses. Com o agravar 
da situação económica em 
Portugal, principalmente 
desde 2008, são muitos 
os que voltam a encontrar 
neste continente um destino 
para as suas vidas. Diversas 
paragens em Cabo Verde, 
Maputo, Cairo, Cidade do 
Cabo e Marraquexe juntam-se 
a diversos outros destinos 
noutros continentes e dão-nos 
uma ideia do que fazem hoje 
milhares de portugueses que 
voltaram a emigrar. Neste 
caso, as histórias são na 
primeira pessoa, e o livro está 
baseado na série de grande 
sucesso da RTP intitulada 
precisamente Portugueses 
pelo Mundo. Onde vivem, como 
vivem, como se relacionam com 
quem partilha a vida com eles,  
o que comem, onde comem,  
o que mais os atrai nas culturas 
que passaram a fazer parte do 
seu dia-a-dia… De forma muito 
simples e objetiva, como na 
série de televisão, o livro faz-
-nos relatos do quotidiano, de 
situações específicas de vidas 
concretas, mas que se aplicam 
a tantos outros. Um livro dos 
tempos de hoje; de vivências de 
milhares de portugueses pelo 
mundo.

Portugueses pelo Mundo
Vários
Marcador Editora, Lisboa, 
2013

Uma História de Amor
em África
Daphne Sheldrick
Casa das Letras, Lisboa, 2013

Um livro intenso, que aborda uma vida dedicada ao mundo animal 
e ao esforço de anos de Daphne Sheldrick pela preservação de 
diversas espécies animais no Quénia. Os seus estudos pioneiros 
no aperfeiçoamento de técnicas de criação de animais e de fórmu-
las de leite para recém-nascidos, nomeadamente de leites especí-
ficos para elefantes, permitiram salvar inúmeros animais, alguns 
dos quais voltaram a encontrar o seu espaço nos seus habitats 
naturais.  De 1955 até 1976 Sheldrick foi responsável do Quénia 
Tsavo National Park, juntamente com seu falecido marido, David 
Sheldrick. Após a morte deste, em 1977, criou o David Sheldrick 
Wildlife Trust, em Nairobi. Uma História de Amor em África acaba 
pois por ser um périplo pelas diversas etapas do trabalho de Daphne 
e do marido, junto dos animais. Mas também uma bela e cativante 
narrativa do amor que ambos viveram, dos objetivos que traçaram, 

dos sucessos e insucessos 
que passaram; de uma partilha 
de uma vida junto da grande 
paixão dos dois: as espécies 
selvagens e a necessidade da 
sua preservação. O trabalho de 
ambos foi reconhecido por di-
versas vezes em todo o mundo, 
e este livro, ao relatar-nos as-
petos tão diversificados da 
sua vivência, faz-nos acredi-
tar que por vezes há esforços 
que compensam.

D
R
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Filha de um diplomata do 
Mali, Rokia Traoré desde 
cedo cruzou diversas culturas 
de vários continentes. Os 
Estados Unidos, a Europa e 
o Médio Oriente fizeram parte 
das suas paragens. Acabou 
por estudar sociologia em 
Bruxelas, e estas múltiplas 
experiências acabaram por 
contribuir para aquilo que é 
hoje a sua música. Atualmente 
a residir em França, como 
muitos malianos, que 
desta forma procuram 
fugir à insegurança no seu 
país, Traoré já garantiu o 
reconhecimento internacional 
da sua música. Mas Beautiful 
Africa não tem parado de 
receber notas máximas da 
crítica europeia, onde já foi 
lançado. Esta compositora, 
cantora e multi-instrumentista, 
atrai pela junção de estilos 
da sua música, questão 
que este novo álbum nos 
volta a revelar. O facto de 
ter participado nos últimos 
anos em diversos projetos 
de terceiros, tanto na 
gravação de álbuns, como 
em concertos, também 
contribui certamente para 
a sensação de pluralidade 
da sua música, e para o 
constante sentimento de que 
ao escutá-la acabamos por 
com ela peregrinar por esse 
mundo fora 
(ver Entrevista à cantora, 
nesta edição).

Beautiful Africa 
Rokia Traoré

A vida tem destas coisas. Mas 
não devia ter. Maria Bethânia 
gravou em setembro de 2001 
um espetáculo com o objetivo 
de comemorar os 35 anos de 
carreira. Excelente iniciativa. 
O problema é que nunca 
se chegou a editar nenhum 
álbum baseado na gravação 
então feita. O tempo passou 
e nada de registos públicos 
de tal comemoração. Mas 
o mesmo tempo acabou 
por fazer justiça à cantora, 
e o espetáculo gravado no 
Canecão está finalmente 
disponível a todos os 
admiradores desta magnifica 
voz. Como seria de esperar, 
num acontecimento que tinha 
como objetivo comemorar 
tantos anos de carreira, não 
podiam faltar os amigos.  
E que amigos. Lá estão 
Adriana Calcanhoto, Ana 
Carolina, Chico César, Nana 
Caymmi, Lenine, Arnaldo 
Antunes, Chico Buarque, 
Caetano Veloso, entre outros. 
Lá está a excelente voz de 
Bethânia, algumas músicas 
de sempre e que cruzaram 
décadas de história de um 
Brasil que se foi abrindo ao 
mundo. Na música, como no 
resto.

Noite Luzidia
Maria Bethânia

O que cativa neste 
documentário é a forma original 
como aborda o tema. Nada 
de novo com as produções 
da National Geographic, mas 
que aqui ganha um interesse 
peculiar por se tratar de um 
filme sobre grupos de animais, 
com toda a beleza que algumas 
imagens proporcionam. 
Instintos ferozes – a força do 
número trata de uma questão 
muito simples da natureza 
selvagem: o número também 
pode matar. É verdade que 
os animais atacados podem 
encontrar segurança, e muitas 
vezes a salvação, entre os seus 
pares, mas é também entre 
os seus pares que algumas 
espécies satisfazem uma das 
suas necessidades básicas; a 
da alimentação. Cardumes de 
piranhas aguardam que jovens 
garças caiam do seu ninho 
para as devorar em poucos 
minutos... golfinhos e baleias 
assassinas organizam-se 
para cercar e matar peixes, 
pinguins ou focas... um 
enxame de vespões gigantes 
ataca milhares de abelhas… 
São vários os exemplos 
apresentados, onde se incluem 
também o chimpanzé e o lobo, 
animal que surpreende pela 
forma como organiza as suas 
caçadas. 

Instintos ferozes – a força do 
número
Realização: National 
Geographic
Género: Documentário

Há filmes que nos cativam 
pelas interpretações ou pela 
história; outros pela realização, 
outros ainda pela fotografia 
ou pela própria banda sonora. 
Há mesmo filmes que 
conseguem juntar várias destas 
características. Mas são poucos 
os que nos entusiasmam pelo 
seu todo. A Vida de Pi, de Ang 
Lee, é claramente um deles. 
Lançado o ano passado nos 
cinemas de todo o mundo, já 
está em DVD. Merecidamente 
premiado com vários óscares, 
esta película assenta numa 
boa história, belissimamente 
contada. Depois de um trágico 
naufrágio, Pi, um rapaz indiano, 
fica à deriva num barco salva-
vidas, na companhia de um 
feroz tigre de Bengala.  
Em conjunto enfrentam a 
imponente grandeza e fúria  
da natureza, numa épica 
viagem de descoberta.  
A única forma de sobreviverem 
passa por concluírem que 
ambos precisam um do 
outro. A fotografia é excelente 
(inesquecível a cena da piscina, 
onde os corpos parecem nadar 
suspensos no céu); fotografia 
que aliás recebeu um dos 
óscares. Um filme que se vê, 
e que se revê, para melhor 
apreender e apreciar alguns 
pormenores da realização de 
Ang Lee.

A Vida de Pi
Realização: Ang Lee
Atores: Suraj Sharma e Irrfan 
Khan
Género: Ficção
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Zimbabwe aprovou em março, por referendo, 
uma nova Constituição. A maior parte dos observa-

dores que acompanha a situação no Zimbabwe concentrou o 
debate nas implicações estritamente políticas dessa nova 
Constituição, em especial nas eleições que deverão realizar-se 
ainda este ano, mas eu não o farei. O tópico que abordarei tem 
a ver com a definição de cidadania contida na Constituição 
recém-aprovada pelos eleitores do referido país. 

Dando um exemplo a outros países da região, como Ango-
la, mas não só, a nova Constituição do Zimbabwe consagra o 
jus soli e o jus sanguini como critérios de atribuição da cidada-
nia. Ou seja, a partir de agora, são cidadãos zimbabweanos 
todos os indivíduos nascidos em território nacional, assim 
como os indivíduos nascidos no estrangeiro, mas que sejam 
filhos de pai ou mãe zimbabweana. De igual modo, o docu-
mento estabelece que a cidadania zimbabweana não poderá ser 
retirada a ninguém, por nenhum motivo. 

De notar que o jus soli já vigorava na legislação anterior, 
mas estava condicionado à renúncia, por parte dos indivíduos 
interessados em ser cidadãos zimbabweanos, a qualquer outra 
nacionalidade que eventualmente possuíssem. Por outro lado, 
apenas o pai (e não a mãe) podia transmitir aos filhos a cida-
dania zimbabweana por sangue.  

Os zimbabweanos resolveram, por conseguinte, corrigir a 
disposição que estabelecia aquele condicionalismo, aprovada 
em 2001 pelo Parlamento dominado pela ZANU-PF. O alvo 
eram os cerca de 30 mil brancos zimbabweanos, «suspeitos» (?) 
de apoiarem o Movimento para a Mudança Democrática 
(MDC, em inglês), de Morgan Tsvangirai. Os mais atingidos, 
contudo, foram um milhão e meio de negros com laços com 
os países vizinhos, em especial a Zâmbia e o Malawi, muitos 
deles, inclusive, filhos de mães zimbabweanas. 

Esta inflexão pode e deve servir de matéria de reflexão para 
os angolanos, em especial as suas elites. Como se sabe, os re-
cursos naturais são apenas um dos fatores imprescindíveis para 
o desenvolvimento. Mas há outros, avultando entre eles os 
recursos humanos, em quantidade e qualidade. Na minha 

Angola tem falta de gente,
em quantidade e qualidade,
para promover
o seu desenvolvimento 

O exemplo
do Zimbabwe

opinião, esse é um dos pontos críticos em todas as discussões 
acerca das melhores estratégias para promover o crescimento e, 
sobretudo, o verdadeiro desenvolvimento de Angola. A visão 
restritiva acerca da cidadania que predomina entre nós é um 
obstáculo concreto a esse objetivo tão desejado por todos. 

Falando claro: Angola, com o tamanho e os recursos que 
possui, não tem gente suficiente, em quantidade e qualidade, 
para se transformar, como é repetido em todos os discursos 
oficiais, numa nova potência emergente. O anunciado Progra-
ma Nacional de Formação de Quadros é uma medida de pro-
fundo alcance estratégico, mas não basta. De facto, não é pre-
ciso ser um génio para saber que o número de quadros de que 
o país precisa não se forma da noite para o dia.   

Angola precisa de uma política de imigração seletiva e cuida-
dosa, mas efetiva e adequada às necessidades de desenvolvimen-
to do país. As elites nacionais têm de discutir isto urgente e 
descomplexadamente e, sobretudo, sem partidarismos bacocos. 

Também precisa, à semelhança do que fez o Zimbabwe, de 
mudar a Constituição (isso pode ser feito já em 2015), para 
consagrar o jus soli, conjuntamente com o jus sanguini, como 
critérios de definição da cidadania. 

Mas, antes de tudo isso, algo pode ser feito imediatamente: 
«resgatar» milhares e milhares de indivíduos nascidos em An-
gola até 1984, quando ainda vigorava o jus soli, mas que não 
são legalmente angolanos, permitindo-lhes sem dificuldades 
burocráticas injustificáveis (basta uma certidão de nascimento 
autêntica) o acesso à cidadania. 

O






