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É muito pouco habitual o tempo de 
demora destas matérias que dão capa a 
esta edição da África21. 

Isto não se deve a qualquer atraso do 
nosso colaborador em Bissau, Almami 
Júlio Cuiaté (pseudónimo do jornalista, 
por óbvias razões de segurança). Deve-
-se sim às escassas três horas diárias que 
dispõe de eletricidade para trabalhar.  

E Almami é um «privilegiado» porque a sua casa dista quatro/
cinco metros do gerador de uma empresa de telecomu nicações. 
Mas quando o gerador é desligado não há luz, telefone, computa-
dor ou internet, porque a empresa de eletricidade e água está fali-
da. Quem dispõe de dinheiro pode instalar painéis solares, o que 
não é o caso no nosso correspondente. 

Antes do golpe de militar de 12 de abril de 2012 decorriam 
algumas soluções para a crise energética com recursos vindos dos 
doadores da Guiné-Bissau. Depois a capital apagou-se. Agora há 
uma luz ao fundo do túnel. O regime de transição retomou as 
anteriores soluções garantindo que no final deste ano deixarão 
de existir apagões em Bissau. Talvez no último trimestre, a 
tempo das eleições gerais marcadas para 24 de novembro.

Quarenta anos depois da independência proclamada por 
João Bernardo ‘Nino’ Vieira, no Leste do país em Madina do 
Boé, 24 de setembro de 1973, a história da pátria de Amílcar 
Cabral é um mar de destroços, conspirações, golpes, contra-
golpes, guerras entre os senhores da guerra na disputa dos 
negócios chorudos de drogas.

E no entanto a luta do PAIGC (fundado por Cabral em 
1956) foi desde sempre exemplo maior para muitos povos 
africanos no combate para conquistar a terra que lhes pertencia. 

Em 1973, as tropas coloniais portuguesas estavam à beira  
de uma derrota humilhante, remetidas nos centros urbanos  
e sofriam baixas crescentes. Porém, foi aqui que os capitães 
portugueses chegaram à elementar conclusão da impossibilidade 
de vencer uma guerra com três frentes. Conspiraram, criaram  
o Movimento das Forças Armadas e sete meses depois da 
independência guineense liquidaram o regime colonial-fascista.   

Mas a Guiné-Bissau é hoje uma nação mergulhada num im-
passe destrutivo, visto como um Estado capital do narcotráfico.

Falta reconstruir a pátria com que sonhou Amílcar Cabral.
Carlos Pinto santos

Um país por reconstruir
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Entrevista Flora Gomes, realizador cinematográfico guineense
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África21 Como é que um jovem das 
zonas libertadas em guerra acabou se 
dedicando ao cinema?
Flora Gomes O meu envolvimento na luta 
pela independência foi obra do acaso. Vivia 
com uma tia materna, uma abastada pro-
prietária rural em Cadique, no sul do país, 
o berço da guerra anticolonial. Na tentativa 
de ir juntar-me ao filho dela, na vizinha 
Guiné-Conacri, fui parar ao setor de Quitá-
fine, um dos santuários da guerrilha na 
primeira metade dos anos 60. Ficava próxi-
mo de Cassacá, onde estava reunido o his-
tórico I Congresso do PAIGC, em que esse 
meu primo participava. Por decisão de 
Amílcar Cabral as crianças que se encontra-
vam nessas áreas foram transferidas para a 
Guiné-Conacri, onde foi aberto um local 
para as acolher, a chamada Escola Piloto, 
destinada a formar os futuros quadros. Eu 
estava nesse primeiro grupo de crianças que 
foram para Conacri. 

E de Conacri foi estudar cinema em Cuba?
Sim, mas antes frequentei a Escola Piloto, 
em Ratoma, na capital da Guiné-Conacri. 

Um dos nossos professores, o cabo-verdia-
no Olívio Pires, marcou-me em particular. 
Elogiava a minha capacidade para contar 
histórias, mas nessa altura o cinema não fa-
zia parte dos meus planos. A bolsa de estu-
do em Cuba surgiu em 1966, depois da 
conferência Tricontinental, em Havana, 
em que o PAIGC participou, e onde Amíl-
car Cabral apresentou a sua tese sobre o 
papel da cultura na luta de libertação. En-
controu-se com Fidel Castro e a partir daí 
os cubanos passaram a apoiar o movimento 
de libertação da Guiné e de Cabo Verde. 
Antes, Cabral já se tinha avistado, em Co-
nacri, com Che Guevara, que efetuava uma 
digressão pelo continente africano, e apre-
sentou um relatório bastante favorável ao 
PAIGC. E foi depois disto tudo que segui 
para Havana, com uma vintena de outros 
jovens, para prosseguir os estudos. 

Como foi a formação em Cuba? Quem 
foram as suas referências em matéria de 
realização cinematográfica?
Fomos para um dos melhores liceus de 
Havana, e nessa altura as minhas preferên-

cias não iam para o cinema. Gostava era de 
correr e de fazer ginástica. Optei finalmen-
te pelo cinema, por influência do meu co-
lega Sana Na Hada, e também do Zé Bo-
lama e da Fina Crato, que seguiram 
cinema, mas que infelizmente já morre-
ram. O Sana era um dos melhores alunos 
e é hoje um dos pilares da arte cinemato-
gráfica na Guiné-Bissau. No início não tí-

O mais famoso cineasta da Guiné-Bissau, com cerca de 40 anos de carreira,  
continua cheio de projetos e histórias para contar. Lamenta apenas a ausência  

de uma política nacional de apoio financeiro e de incentivo à produção cinematográfica,  
o que penaliza os realizadores do seu país. 

almami Júlio Cuaiaté

Quatro décadas
de cinema
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nhamos ideia nenhuma daquilo. Coloca-
ram-nos um rolo e um aparelho fotográfico 
na mão e disseram-nos para captar ima-
gens. Eu que nunca tinha tocado antes 
numa máquina fotográfica. Passei lá cinco 
anos. Fiquei com ótima impressão de 
Santiago Alvarez, um dos mestres do docu-
mentário cubano, que chegou a proferir 
uma palestra no nosso instituto, aprecio 
bastante o trabalho do realizador brasileiro 
Glauber Rocha, que também deu uma 
conferência em Cuba. Quem passou 
igualmente por Cuba quando lá estava foi 
outro especialista de documentários, o 
francês Chris Marker, um grande cineasta, 
com muito dom para a montagem. 

Além de Cuba, passaram uma tempora-
da no Senegal?      
Depois de Havana, estivemos um ano em 
estágio em Dacar, sob a tutela do professor 
Paulin Vieyra, um historiador senegalês de 
origem beninense, e um dos pioneiros do 
cinema africano. Aprendi com ele a impor-
tância e a força da imagem. Os filmes de 
Sembene Ousmane, outro cineasta senega-

que certos responsáveis tinham da nossa 
profissão não permitiu valorizar a nossa for-
mação e o nosso potencial. Resumindo, 
profissionais menos qualificados do que nós 
tinham uma situação mais desafogada.  
A dada altura, a nossa situação material me-
lhorou ligeiramente, depois da vinda do 
Chris Marker a Bissau, a convite do angola-
no Mário de Andrade, que nos finais da 
década de 70 dirigiu o Ministério da Infor-
mação e Cultura, com a tutela do Cinema. 
Depois de visionar todos os nossos docu-
mentários, Chris Marker elaborou um rela-
tório, onde dizia que tínhamos formação e 
capacidade para trabalhar em qualquer parte 
do mundo, avaliação que contrastava com 
as dúvidas que algumas pessoas no país ti-
nham sobre o nosso real valor. Tanto eu 
como o Sana chegámos a pensar em deixar 
o cinema. No meu caso, o que me levou a 
não desistir foi uma conversa com o ex-mi-
nistro Manuel Santos “Manecas”, em que 
me encorajou a continuar, como uma for-
ma de homenagear a memória de Amílcar 
Cabral. Essas dificuldades por que passámos 
deveram-se, em parte, à nossa maneira de 

lês, foram uma revelação e permitiram-me 
concluir que os africanos também tinham 
coisas para contar. A época em que estive-
mos em Dacar coincidiu praticamente com 
o começo da televisão nesse país, e filmá-
mos várias vezes Leopold Senghor, o pri-
meiro Presidente senegalês e adquirimos 
experiência. No final, quiseram mesmo que 
ficássemos lá.

E depois veio a independência, a ida 
para Bissau, e os primeiros passos do 
cinema nacional. 
Partimos praticamente do zero. Havia salas 
de cinema, mas só projetavam filmes impor-
tados do Ocidente. Não havia quaisquer 
estruturas de produção, nem mecanismos 
de financiamento. Nós éramos os primeiros 
quadros nesta área, mas pelos vistos a visão 

As dificuldades por que 
passámos deveram-se, 
em parte, à nossa maneira 
de estar na vida
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estar na vida. Não faço filmes para aplaudir 
pessoas. Como costumo dizer, este tipo de 
filmes não permite abrir contas bancárias. 
Com o Mário de Andrade havia muita di-
nâmica. Como viveu em França e a mulher 
(Sara Maldoror) era cineasta, tinha muitos 
contactos nesses meios e convidou alguns 
especialistas para virem a Bissau. Um deles é 
Anita Fernandez, ótima montadora, com 
quem ainda hoje mantenho relações. Nessa 
altura ainda tínhamos a ilusão de poder 
edificar um cinema nacional.

Por isso é que disse uma vez que fazer 
filmes em África é para os loucos.  
Fazer cinema, arte em geral, em África, é 
muito difícil e complicado. As pessoas não 
imaginam o que é buscar financiamento 
para filmes. Faltam estruturas de apoio a 
todos os níveis, mesmo em países onde 
existe alguma tradição. O Senegal e a Ar-
gélia, que foram referências anos atrás, hoje 
enfrentam muitos problemas. O Burquina 
Faso e Marrocos são algumas raras exce-
ções. A produção cinematográfica tam-
bém está em ascensão na África do Sul e na 
Nigéria. A Guiné-Bissau teve um período 
áureo nos anos 90, até depois do meu fil-
me Pó di Sangui, que esteve em competi-
ção em Cannes. Cheguei a ter convites 
para adaptar romances e para dar aulas nos 
Estados Unidos. O nosso cinema até já ti-
nha começado a cativar alguns cineastas 
estrangeiros a virem filmar aqui, mas os 
progressos não tiveram continuidade. Há 
vários meses que pedimos apoio às nossas 

autoridades para fazer um documentário 
sobre o 40.º aniversário da proclamação 
do Estado e da morte de Amílcar Cabral, 
que seria exibido em setembro. Falta pou-
co mais de um mês e ainda não recebi 
nada. Mas a rica história da nossa luta de 
libertação não pode ser contada pelos es-
trangeiros, por mais interessados que este-
jam em nós. Como alguém já disse, será 

que o leão deve pedir autorização ao caça-
dor para contar a sua história?

Então qual é a saída para esta situação?
Temos de apostar na produção nacional. 
É preciso um fundo, não para o Flora, mas 
aberto a concurso, gerido com transparên-
cia e prestação de contas. Tem de haver 
também uma política específica para o se-
tor. E falando com toda a modéstia, temos 
de pôr na administração da cultura pessoas 
com sensibilidade e conhecimento desta 
matéria. Não podemos continuar só a 
abrir e a encerrar carnavais.      

Começou por fazer reportagens e docu-
mentários. Como deu o salto para as 
longas- metragens de ficção? 
Leila Tengrut, uma cineasta libanesa, esposa 
de um diplomata sueco em Bissau, alertou-
-me para um concurso na Suécia, financiado 
pela ASDI, a agência sueca de cooperação. 
Participei com um resumo do argumento do 
meu primeiro filme de ficção, Mortu Nega e 
fui premiado. Contudo, para a conceção do 
cenário e elaboração do diálogo contei com a 
preciosa colaboração e criatividade do fran-
cês David Lang e de Manecas Ramboutt 
Barcelos, um intelectual guineense que fale-
ceu no ano passado em Angola. A tal ponto 
que na altura da realização, algumas sequên-
cias do filme, que foram elogiadas, nem se-
quer figuravam no argumento original.  
O mesmo se passou com a minha terceira 
película, Pó de Sangui, onde certas cenas fo-
ram introduzidas na hora. 

COM MUITAS HISTÓRIAS AINDA POR CONTAR

Primeiro guineense a ver um filme seu, Pô di Sangui, rodado na Tunísia, inscrito na competição 
do Festival de Cannes, em 1996, o que de resto lhe valeu uma medalha de Cavaleiro das Artes 
e Letras francesa. Tem cinco longa-metragens, a segunda das quais, Olhos Azuis de Yonta 
(1992) foi selecionada para Un Certain Regard, a secção paralela de Cannes, e premiada em 
Milão, Cartago, Uagadugu e Wurtzburgo. Estreou-se com Mortu Nega (1988), que qualifica de 
uma homenagem ao heroico povo da Guiné-Bissau. A quarta película é Nha Fala (2002), um 
drama musical, que decorre em Cabo Verde, exibido e premiado em Veneza e em mais quatro 
festivais. O seu mais recente trabalho é República di Mininus, bem acolhido pela crítica, e que o 
realizador espera que possa tornar-se num marco importante nas suas quatro décadas de carrei-
ra, apesar de não beneficiar de qualquer promoção, por falta de meios. Flora Gomes é ainda 
autor de vários documentários, entre os quais A Máscara, sobre o carnaval na Guiné, e Pegada 
de Todos os Tempos. Realizou Duas Faces da Guerra, com a portuguesa Diana Andringa, e 
Regresso de Cabral, uma obra coletiva sobre a transladação dos restos mortais do herói nacional 
morto em Conacri, feita nomeadamente com Sana Na Hada, seu colega de estudos e de traba-
lho, e de cujo percurso comum muito se orgulha. Agora prepara Lady Dia, um policial, onde 
aborda problemas da sociedade em toda a sua complexidade, e ultima o guião de um documen-
tário relativo ao 40.º aniversário da morte de Cabral e da independência da Guiné-Bissau.          

A rica história da nossa 
luta de libertação  
não pode ser contada 
pelos estrangeiros,  
por mais interessados  
que estejam em nós
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“Esta milionésima criança [síria] refugiada não 
é um número qualquer, é uma criança real, retirada 
do seu lar, talvez mesmo da sua família, confrontada 
com horrores

ANTHONY LAKE, diretor executivo da Unicef

Um milhão
de crianças sírias estão 
refugiadas, 740 mil
com menos de onze
anos de idade

Angola na agenda
da realeza europeia 
O Príncipe Harry, neto da rainha de Inglaterra,  
esteve em Angola no mês de agosto numa ação 
de apoio à sociedade britânica de desminagem 
Halo Trust. Dezasseis anos depois da mediática 
visita da mãe, Lady Diana, o irmão de William e 
cunhado preferido de Kate Midleton prestou-se 
ao ritual de fazer explodir uma das mais de 
21.300 minas detetadas pelos sapadores angola-
nos formados pela Halo Trust desde 1994. Visitou 
várias equipas no terreno e deslocou-se ao Kuito 
Kuanavale, local da histórica vitória das tropas 
angolanas e cubanas sobre os sul-africanos 
apoiantes da UNITA. 

De 20 a 26 de outubro, a Princesa Astrid, irmã 
do novo rei dos belgas Felipe I, encabeçará uma 
missão económica da agência belga do Comércio 
Externo a Angola. Um toque de glamour que atrai 
sempre as atenções da imprensa cor-de-rosa e 
poderá contribuir para melhorar a imagem exter-
na de Angola. 

Príncipe Harry de Inglaterra de visita a Angola
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R Parceria estratégica

Angola, África do Sul e RDC  
A cimeira que reuniu em Luanda a 
25 de agosto os presidentes José 
Eduardo dos Santos, Jacob Zuma e 
Joseph Kabila consagrou o papel 
de Angola como vértice da aliança 
entre os três países para a estabili-
zação e o desenvolvimento da Áfri-
ca Austral e Central. A 12 de março 
Angola, África do Sul e República 
Democrática do Congo criaram o 
mecanismo tripartido de relação e 
cooperação conjunta, uma estrutu-
ra destinada inicialmente a garantir 
a aplicação do acordo de Addis Abeba para o Leste da RDC e a pacificação da 
região dos Grandes Lagos.  

O memorando de entendimento rubricado pelos respetivos ministros das 
Relações Exteriores, na presença dos três chefes de Estado, é muito mais 
abrangente e lança as bases de uma verdadeira parceria estratégica, quer em 
matéria de segurança e defesa quer no plano económico, com aposta em co-
mum nos meios e infraestruturas existentes em Angola e África do Sul, sobre-
tudo para o desenvolvimento das duas regiões em que estão inseridos. 

Três grandes projetos especialmente destacados para o desenvolvimen-
to desta parceria são os dos portos de Lobito em Angola e Durban na Africa 
do Sul e a mega central hidroelétrica de Inga sobre o curso inferior do rio 
Congo na RDC. Na abertura da cimeira, José Eduardo dos Santos manifes-
tou a preocupação pela instabilidade ainda existente na RDC e na República 
Centro-Africana que «põe em causa não só a soberania e a integridade terri-
torial destes países, mas afeta-nos também a todos, ameaçando a paz e a 
segurança de toda a região».

Instituto da Democracia e Progresso reativado 
O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), no poder, 
decidiu ressuscitar o Instituto da Democracia e Progresso (IDP), fundação 
criada em 1997 que nunca chegou a funcionar efetivamente. O objetivo da 
entidade é dedicar-se à pesquisa e reflexão sobre a sociedade cabo-verdiana 
e a vida política e social, atuando como um fórum de debates e estimulando 
a participação ativa na vida do partido. O deputado e ex-presidente da As-
sembleia Nacional, Aristides Lima – candidato derrotado nas últimas presi-
denciais – tomou posse no princípio de agosto como presidente do Conselho 
de Administração do instituto. São também dirigentes do IDP Corsino Tolen-
tino (presidente do Conselho Consultivo), Tito Ramos (presidente do Conse-
lho Fiscal) e Fernando Moeda (presidente da Mesa da Assembleia Geral), 
este último derrotado nas últimas eleições autárquicas na capital do país.

Jacob Zuma e José Eduardo dos Santos
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Angola vence Campeonato Africano de Basquetebol 
São onze vezes que Angola vence o Campeonato Africano de Basquetebol. Na final 
Angola-Egito (31 de agosto) a seleção angolana ganhou à seleção egípcia por 57-40. 
Título conseguido em 14 finais disputadas. No quarto jogo entre as duas formações em 
fases finais dos campeonatos africanos de basquetebol, os angolanos voltaram a levar 
a melhor, tal como tinha acontecido em 1989 e 1993. Perdeu apenas em 1983. 

A seleção angolana alinhou com um «cinco» experiente, composto por Armando 
Costa, Carlos Morais, Carlos Almeida, Eduardo Mingas e Felizardo Ambrósio.  
O MVP de 2013 (Most Valuable Player, jogador mais valioso da final) foi para Carlos 
Morais, autor de 21 pontos e oito ressaltos. 

O Egito chegou a final com alguma surpresa, depois de ter perdido todos os 
encontros da fase de grupos: 72-70 com Senegal, 63-62 com Argélia e 69-62 com 
Costa do Marfim. Mas os «faraós» puxaram dos pergaminhos e afastaram a anterior 
campeã, a Tunísia, vencendo por 77-67 nos oitavos de final. Na fase seguinte 
encontraram grande oposição de Cabo Verde mas ganharam por um ponto 74-73, 
vencendo depois o Senegal nas meias-finais por 70-63.

Já Angola fez um Afrobasket imaculado, vencendo todos os encontros; 75-50 a 
Cabo Verde, 91-73 a Moçambique, 85-80 à República Centro Africana, 82-36 ao 
Mali, 95-73 a Marrocos, 66-59 à Costa do Marfim e 57-40 ao Egito. 

Este foi um autêntico jogo de uma final. Muitos nervos na hora de lançar, poucos 
pontos marcados, sendo que Angola esteve quase sempre na frente do marcador, 
excetuado o primeiro período que o Egito venceu por 13-12. No segundo os angolanos 
mostraram porque são a maior potência africana da modalidade e venceram por 
16-8, colocando o resultado em 28-21 ao intervalo. Para isso muito contribuíram os 
seis pontos consecutivos de Kikas Gomes para uma vantagem angolana que nunca 
chegou a estar ameaçada. 

No jogo de atribuição para os terceiro e quarto lugares, o Senegal bateu a equipa 
da casa, Costa do Marfim, por 57-56 e fica assim com o último lugar do pódio, garan-
tindo também o acesso ao Mundial de Basquetebol de 2014, a realizar em Espanha.

O momento especialíssimo de erguer o troféu por 11 vezes
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Tudo pronto para o mundial 
de hóquei em patins
Está tudo pronto para a realização da 41.ª 
edição do Campeonato Mundial de Hóquei em 
Patins em Angola, de 20 a 28 deste mês.  
A competição decorre nas cidades de Luanda e 
Namibe, com 16 seleções a participar na prova 
realizada pela primeira vez num país africano. 
Além dos novos pavilhões construídos naquelas 
duas cidades, as autoridades negociaram com 
dez hotéis condições especiais de acomodação 
para as equipas. Assim, os hotéis de cinco estre-
las cobrarão uma diária de 300 dólares, os de 
quatro, 250 dólares, e os de três, 200 dólares. 
Esses preços incluem matabicho (pequeno al-
moço ou café da manhã). O almoço e o jantar 
serão cobrados ao preço único de 60 dólares. 
Os preços estão abaixo dos praticados normal-
mente em Luanda, considerada a cidade mais 
cara do mundo.  

De igual modo, as autoridades juram que 
o acesso rápido aos campos, em Luanda, 
onde o tráfego automóvel é extremamente 
complicado, também está acautelado. Final-
mente, a segurança da competição será efe-
tuada por um corpo de Assistentes de Recin-
tos Desportivos e também por unidades 
especiais da polícia. Estas últimas, disse  
o comandante adjunto da polícia, Paulo de 
Almeida, só intervirão «se estiveram esgota-
dos os recursos de segurança dos assisten-
tes de recintos desportivos».   

“Eles [irmãos muçulmanos] destruíam 
o país se o exército não tivesse intervindo 
e nós estaríamos em guerra civil 

ALAA AL-ASWANY, romancista egípcio

13,4 milhões
de dólares é quanto a China 
disponibiliza para a construção
do Palácio da Justiça de Bissau
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Angola ganha Campeonato Africano  
de Andebol Feminino em Cadetes
Não é só no basquetebol que Angola domina o cenário desportivo 
africano. O mesmo acontece com o andebol, em especial femi-
nino. Além da seleção sénior, onze vezes campeã continental 
(tal como a seleção de basquetebol masculina), a equipa ango-
lana de sub-16 começa a seguir as pegadas das «mais-velhas». 
Com efeito, as jovens acabam de conquistar pela terceira vez 
consecutiva o Campeonato Africano de Andebol Feminino em 
Cadetes, cuja última edição foi realizada de 22 a 29 de agosto 
na cidade congolesa de Oyo. Na final, as angolanas derrotaram 
a Tunísia por 29-19, depois de já as terem vencido na fase de 
grupos por 23-10. As vitórias anteriores de Angola nesta cate-
goria aconteceram em 2009, na Costa do Marfim, e em 2011, 
no Burkina Faso. Com a vitória no campeonato realizado no 
Congo, a seleção angolana conquistou o direito de participar 
nos Jogos Olímpicos da Juventude, assim como no campeona-
to do mundo da modalidade, que a Macedónia irá organizar 
este ano.
 

Angola investe 23 mil milhões de dólares em energia e águas
Entre 2013 e 2017, o Governo vai gastar 2,3 triliões de kwanzas (23 mil milhões 
de dólares) no setor da energia e águas, um dos mais afetados pela guerra civil, 
visando a sua reabilitação e modernização. Além dos investimentos em novos 
equipamentos e na formação de recursos humanos, será criado um novo figuri-
no institucional no domínio da eletricidade, aglutinando todos os ativos do Esta-
do e constituindo empresas mais eficientes. Uma das primeiras medidas será 
juntar todo o património estatal ligado à distribuição de energia no país e criar 
uma única empresa nacional de distribuição de eletricidade.  

A reformulação institucional do setor elétrico prevê também a distribuição de 
energia pela iniciativa privada. Por fim, o Governo quer aperfeiçoar a atividade 
comercial no setor, tendo decidido acelerar o processo de instalação de conta-
dores de pré-pagamento nos bairros e melhorar o serviço de atendimento aos 
clientes.

No domínio das águas, foi aprovado um programa de reabilitação e expan-
são da rede de água a 132 sedes municipais até ao fim de 2017, permitindo que 
a maior parte das áreas suburbanas tenham água canalizada. Ao mesmo tem-
po, prosseguirá a execução do programa «Água para Todos», destinado a for-
necer água ao meio rural. Neste momento, já foi executado 55% do programa, 
o que está a beneficiar 3,8 milhões de pessoas no campo. As autoridades 
querem elevar esta cifra para 80% até 2015. Assim, o Ministério da Energia e 
Águas recomendou que os governos provinciais incluam nos seus orçamentos 
verbas destinadas ao programa, até aqui executado centralmente. Outra preo-
cupação é a manutenção dos sistemas de abastecimento de água no meio rural. 
Para isso, deverão ser criados conselhos de formação em todo o país.   

“O que ocorreu no Egito é mais complexo do 
que um Golpe de Estado

BERNARDINO LEÓN, enviado especial da UE para o Mediterrâneo Sul

52 milhões 
de turistas visitaram África em 2012, 
o turismo no continente tem registado 
um crescimento médio de 6% 

A equipa de Cadetes de Andebol Feminino vencedora do campeonato africano 
realizado na cidade congolesa de Oyo
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Campanha eleitoral agitada na Guiné-Conacri 
A campanha para as eleições legislativas de 24 de setembro na Guiné-Conacri tem 
sido marcada por inúmeros incidentes que levaram a oposição a ameaçar boicotar o 
escrutínio. Em campo para apoiar os candidatos do seu partido, o Reagrupamento do 
Povo da Guiné (RPG), o Presidente Alpha Condé tem sido recebido por manifesta-
ções hostis sobretudo nas zonas de maior implantação do seu principal adversário, 
Cellou Dalein Diallo. Na capital manifestações de protesto contra os cortes de eletrici-
dade degeneraram em confrontos com as forças de segurança que causaram vários 
feridos e levaram o governador da capital a proibir a realização de novas manifesta-
ções. O não cumprimento das promessas eleitorais feitas há três anos por Alpha 
Condé em matéria de melhoria da distribuição de água e eletricidade e de ajuda ao 
desenvolvimento das regiões periféricas é o principal argumento eleitoral da oposição 
que acusa também o Presidente de governar de forma autoritária. Alpha Condé e Cellou Dalein Diallo
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Cabo Verde prepara
nova lei de estrangeiros
Tradicional país de emigração, Cabo Verde tornou-se 
nos últimos anos país de imigração, o que leva o Gover-
no a preparar uma nova lei para este setor. A nova legis-
lação deve entrar em vigor ainda este ano, declarou em 
julho, durante um seminário para discussão do projeto, 
a ministra da Administração Interna, Marisa Morais. As 
novas disposições abordarão, além das questões de 
emigração e fronteiras, as condições em que Cabo 
Verde poderá conceder asilo. Em julho, o esboço da le-
gislação foi discutido com parceiros como a União Euro-
peia e os Estados Unidos e também com as forças de 
segurança. Depois de aprovado em Conselho de Minis-
tros, o documento seguirá para aprovação no parlamen-
to. Cerca de 20 mil estrangeiros residem em Cabo Ver-
de atualmente, sendo a maior parte dos imigrantes 
provenientes de diferentes países da África Ocidental. 
Por outro lado, nos últimos três anos aumentou signifi-
cativamente a entrada de portugueses, em consequên-
cia da crise que o seu país atravessa. A população total 
do arquipélago é de cerca de 500 mil, mas estima-se 
que outros 500 mil residem no estrangeiro. 

Favoritos fora da corrida
à Presidência de Madagáscar 

A comissão eleitoral invalidou oito das candidaturas à Presidência da 
Grande Ilha incluindo as do Presidente em exercício Andry Rajoelina, 
do ex-Presidente Didier Ratsiraka e de Lalao Ravalomanana, esposa 
do ex-Presidente Marc Ravalomanana, deposto em 2009. 

A desistência de Rajoelina e Ravalomanana fazia parte do plano 
de saída de crise da SADC, mas Ravalomanana, exilado na África do 
Sul, julgava ter encontrado a forma de contornar a decisão apresen-
tando a candidatura da ex-primeira-dama. Considerando o acordo 
nulo, Rajoelina resolveu candidatar-se em maio, fora do prazo legal. 
Foi este o motivo invocado pela Comissão Nacional Eleitoral para re-
jeitar a sua candidatura. Lalao Ravalomanana e Didier Ratsiraka fo-
ram excluídos por não cumprirem a disposição legal que exige dos 
candidatos mais de seis meses de residência no país. 

Esta decisão «salomónica» é considerada como um sucesso pela 
União Africana e pela SADC que, na sua última reunião ministerial, 
felicitou a mediação angolana pelo resultado alcançado. Mas obriga 
também a um novo adiamento das eleições, previstas para outubro.
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Andry Rajoelina, presidente em exercício, não pode candidatar-se

1,2 milhões 
de dólares das receitas mensais
do petróleo na Nigéria foram 
perdidos no primeiro trimestre
do ano, devido a roubos 

“Às vezes vemos pessoas a pedirem ação imediata 
e isso pode não correr bem, mergulharmos em situações 
muito complicadas pode levar-nos a ser arrastados para 
intervenções muito caras e difíceis

BARACK OBAMA, Presidente dos EUA, 
sobre as imagens de alegadas vítimas sírias de ataques químicos
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Cidade da Praia
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Autoridades nigerianas 
reivindicam a morte
do líder do Boko Haram 
Segundo fontes militares nigerianas 
Abubakar Shekau, comandante do 
grupo islamista armado Boko Haram, 
morreu entre 25 de julho e 3 de agosto 
depois de ter sido ferido em combate.  
A notícia, contudo, não confirmada ofi-
cialmente, é desmentida pelo interes-
sado num vídeo em que ridiculariza os 
seus perseguidores, que já anunciaram 
várias vezes a sua eliminação. O docu-
mento está a ser analisado para confir-
mar a sua autenticidade.

Os Estados Unidos colocaram 
Shekau na lista dos «terroristas interna-
cionais» mais procurados e ofereceram 
seis milhões de dólares pela sua captu-
ra, morto ou vivo. Segundo ONG pre-
sentes no terreno, os atentados atribuí-
dos ao Boko Haram e as campanhas de 
erradicação levadas a cabo pelas forças 
armadas nigerianas causaram 3600 
mortes desde 2009. O ataque contra a 
mesquita de Kanduga, no estado de 
Borno, nordeste da Nigéria, causou a 
morte de 47 pessoas.

Dias depois, supostos membros do 
Boko Haram atacaram a cidade de 
Damboa, matando sete polícias, ape-
sar do estado de emergência em vigor 
na região. 

Abubakar Shekau
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Os desafios do novo Presidente do Mali
Ibrahim Boubacar Keita toma posse como Presidente eleito do Mali a 4 de setembro, 
na presença dos chefes de Estado francês e africanos que intervieram militarmente 
para restaurar a autoridade do Estado sobre o Norte do país, invadido por grupos 
islâmicos armados em 2011. 

Vencedor da segunda volta da eleições presidenciais de 11 de agosto, com mais 
de 77% dos votos, Boubacar Keita, que foi primeiro-ministro sob a presidência de Alpha 
Omar Konaré, fez da reconciliação nacional uma das suas prioridades mas vai precisar 
de muita habilidade e do apoio continuado da comunidade internacional para levar o 
barco a bom porto. Os independentistas tuaregues do Movimento Nacional de Liberta-
ção do Azawad não renunciam ao objetivo de obter de Bamako o reconhecimento da 
autonomia do Norte, e os autores do golpe militar contra o ex-Presidente Amadou 
Toumani Touré continuam influentes em Bamako. O capitão Sanogo, chefe dos pu-
tchistas, que goza das prerrogativas inerentes ao estatuto de ex-chefes de Estado, 
acaba de ser promovido à patente de general de quatro estrelas pelo governo provisó-
rio, o que faz dele o militar mais graduado do Mali e enfurece a oposição democrática.

Ibrahim Boubacar Keita
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Oscar Pistorius perante a justiça 
O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius 
será julgado em março de 2014 pelo assassínio da 
sua namorada, a top-model Reeva Steenkamp. A 
justiça sul-africana diz deter provas suficientes para 
sustentar a acusação de homicídio com premedita-
ção contra o jovem, que alega ter disparado «por 
engano» sobre a amiga, que confundira com um in-
truso. Além da morte de Reeva, Pistorius é acusado 
de ter disparado pelo menos duas vezes em público 
por motivos fúteis e poderá ser condenado a prisão 
perpétua, embora, de momento, continue em liberdade. O «caso Pistorius» divide a 
opinião sul-africana, que duvida da imparcialidade dos magistrados, sujeitos a fortes 
pressões devido à fama internacional e à fortuna amealhadas por Pistorius, deficien-
te de nascença, que pulverizou todos os recordes de velocidade com as suas próte-
ses em carbono e foi o primeiro a ser autorizado a participar numa prova com atletas 
«normais» nos Jogos Olímpicos de Londres. 
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“O que está aqui [na Síria] em jogo 
não é mais do que a sobrevivência e o 
bem-estar de uma geração de inocentes

ANTÓNIO GUTERRES, alto-comissário
para os Refugiados da ONU 

11% 
das pessoas na África Subsariana trabalham 
por conta de outrem, 23% trabalham
por conta própria e cerca de um terço
está fora do mercado de trabalho

Cidade da Praia
Oscar Pistorius
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Marrocos: rei critica 
governação dos islamistas 
O rei Mohamed VI tomou o Governo dos islamistas 
do Partido da Justiça e da Democracia (PJD) como 
alvo das suas críticas no discurso pronunciado du-
rante a celebração da Festa da Revolução e do 
Rei, no final de julho, e totalmente dedicado ao 
tema da educação. O soberano acusou o PJD de 
ter malogrado os progressos realizados pelos ante-
riores governos e em particular o de Abbas el Fas-
si, cujo partido Istiklal acabava de abandonar a co-
ligação governamental chefiada pelos islamistas 
vencedores das eleições de 2011. 

As crescentes divergências entre o monarca e 
o Governo agravaram-se durante a crise provoca-
da pela libertação de um pedófilo de nacionalidade 
espanhola, Daniel Galván, condenado a 30 anos 
de prisão em 2011 e contemplado por uma graça 
real concedida aos detidos espanhóis na sequên-
cia da visita do Rei Juan Carlos a Marrocos. 

Face à cólera popular, Mohamed VI anulou o 
perdão, alegando não ter sido informado dos cri-
mes de Galván e o criminoso foi recapturado em 
Espanha, mas a sua extradição parece problemáti-
ca. É a primeira vez que o soberano, cujas deci-
sões são constitucionalmente inapeláveis, teve 
que voltar atrás devido à pressão popular. Alguns 
analistas suspeitam que o ministro da Justiça, 
Mustapha Ramid, do PJD, deixou o Rei cair numa 
armadilha que pôs em causa os poderes discricio-
nários do monarca.

Mohamed VI
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O «caso Snowden»
ganha proporções planetárias 
As ondas provocadas pelas revelações de Edward Snowden, colaborador da CIA 
e da Agência de Nacional de Segurança norte-americana (NSA), sobre a existên-
cia de uma rede de vigilância e a devassa das comunicações eletrónicas privadas 
e institucionais à escala mundial, continuam a agitar as opiniões públicas. 

O Governo brasileiro protestou contra a detenção pela polícia britânica a 18 de 
agosto do cidadão brasileiro David Miranda, cônjuge e colaborador do jornalista 
Glenn Greenwald que fez uma investigação para o diário britânico The Guardian 
sobre as revelações de Snowden. Miranda foi retido durante nove horas ao abrigo 
da legislação antiterrorista e o seu material profissional foi confiscado. O jornal 
anunciou a continuação da sua investigação e o editor revelou, em editorial, as 
pressões a que foi sujeito por parte das autoridades britânicas para entregar a docu-
mentação fornecida por Snowden, e que o obrigaram a destruí-la. 

Enquanto o asilo outorgado por Moscovo ao ex-colaborador da NSA, acusa-
do de alta traição nos Estados Unidos, levou já o Presidente Barack Obama a 
cancelar um encontro previsto com o seu homólogo russo Vladimir Putin, o solda-
do americano Bradley Manning, autor da maior fuga de documentos secretos da 
história dos EUA, foi condenado a 35 anos de prisão. Uma sentença qualificada 
de «vitória estratégica» pela Wikileaks, a agência que fez chegar a jornais do 
mundo inteiro parte dos documentos entregues por Manning. O fundador da Wi-
kileaks, Julian Assange, continua refugiado na embaixada londrina do Equador, 
que lhe concedeu asilo político. 

Embora os EUA continuem a justificar a espionagem eletrónica por motivos 
de segurança e luta contra o terrorismo, os casos Snowden e Manning suscitam 
um movimento de solidariedade a favor dos «lançadores de alerta» – whistle-
blower em inglês – figura do direito anglo-saxónico que garante a imunidade a 
quem colabora com a justiça de forma desinteressada para denunciar atividades 
ilícitas. Foi lançada uma petição para que lhes seja atribuído o Prémio Nobel da 
Paz de 2013.

Glenn Greenwald (à esquerda) e David Miranda
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“Eu não devolvi o dinheiro [depositado 
na conta da mulher] e isso é factual, mas 
podem dizer que eu tive a intenção de 
fazer o desfalque? Não.

BO XILAI, antigo dirigente chinês em declarações ao Tribunal

Um milhão 
de bilhetes para a Copa do Mundo 
de 2014 foram adquiridos nas 
primeiras sete horas de venda
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Tunísia procura evitar solução egípcia
A poderosa central sindical tunisina UGTT (União Geral dos 
Trabalhadores Tunisinos) está a negociar diretamente com 
Ghaned Ghannouchi, chefe do partido islamista Ennahda, no 
poder, para encontrar uma saída para a crise política aberta 
desde o assassínio do líder esquerdista Mohamed Brahmi a 
25 de julho. 

O objetivo assumido é o de evitar a reedição dos aconte-
cimentos do Egito onde a contestação ao Governo islamista 
desembocou num Golpe de Estado seguido por uma san-
grenta repressão contra seguidores do ex-Presidente Morsi. 

A Frente de Salvação Nacional, formada por uma coliga-
ção de partidos de oposição laicos da extrema-esquerda ao 
centro-direita, exige a demissão do Governo, a dissolução da 
Assembleia Nacional constituinte e a formação de um gover-
no apolítico até à realização de eleições legislativas em 
dezembro. 

O Ennahda opõe-se a estas reivindicações e pretende 
conservar a chefia do Governo atualmente entregue a Ali 
Larayedh desde a demissão em fevereiro do anterior primei-
ro-ministro e secretário-geral do Ennahda, Hamadi Jebali. A 
UGTT, que tomou uma posição mediana – pelo governo de 
salvação mas contra a dissolução da Assembleia que sus-
pendeu os seus trabalhos no início de agosto – encontra-se 
na difícil situação de mediador e árbitro depois de ter provado 
a sua capacidade de paralisar o país através de uma série de 
greves gerais. 

A margem de manobra é estreita porque a oposição 
ameaçou iniciar uma campanha de manifestações de rua até 
à queda do atual Governo, ao que Ghannouchi respondeu 
com uma proposta de plebiscito para permitir aos tunisinos 
pronunciarem-se a favor ou contra a continuação da transi-
ção nos moldes atuais.

Ali Larayedh, primeiro-ministro da Tunísia
D

RAlimentação escolar em África 
O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, assinou no 
Brasil um projeto para transmitir experiências sobre a alimenta-
ção escolar e a sua vinculação à agricultura familiar como forma 
de desenvolvimento local. Segundo informação publicada origi-
nalmente no site da FAO, o projeto, assinado em meados de 
agosto, é uma parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), 
e Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), e representa um investimento 
de quase dois milhões de dólares. Ainda não estão definidos 
quais serão os países beneficiados com o projeto, que segundo 
enfatiza Graziano «pode dar uma importante contribuição à se-
gurança alimentar e complementar outros esforços que já estão 
em marcha». Graziano cita especificamente o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), um projeto do Brasil com a FAO 
envolvendo o Programa Mundial de Alimentos (PAM) e o Depar-
tamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID). 
O diretor-geral daquele órgão da ONU disse que essas parcerias 
são necessárias porque nem a FAO nem os países africanos 
podem acabar com a fome sozinhos. Este tipo de ação segue a 
estratégia definidas na declaração dos líderes africanos no En-
contro de Alto Nível «Rumo ao Renascimento Africano: Novas 
abordagens unificadas para erradicar a fome na África até 
2025», realizado pela FAO em parceria com a União Africana e o 
Instituto Lula, em Addis Abeba, no final de junho e já vem sendo 
desenvolvida em 11 países da América Latina e do Caribe com o 
objetivo de melhorar a segurança alimentar de mais de 19 mi-
lhões de pessoas.

“A natureza só não nos 
oferece mais porque estamos [em 
STP] a destruí-la

JORGE PAIVA, botânico  

148
espécies de plantas que não existem 
em mais lugar nenhum do mundo 
estão em São Tomé e Príncipe

José Graziano sabe que os países africanos não podem acabar com a 
fome sozinhos
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Morreu João Serra,  
o jornalista recalcitrante
Vítima de paragem cardíaca fulminante, faleceu em Luanda, a 
18 de agosto, o jornalista da LUSA, João Serra, que estava há 
dois meses a trabalhar como cronista, na região de Benguela, 
num cargo com que o Jornal de Angola o tinha premiado para 
fazer o seu descanso do guerreiro. Nascido em 1950 em Faro, 
João Serra fez os estudos liceais no Liceu Paulo Dias de No-
vais, em Luanda, tendo começado a atividade como repórter na 
revista Semana Ilustrada, de Luanda, nos anos 60, a que se 
seguiu uma colaboração no diário vespertino ABC. Trabalhou 
depois no Jornal Diário de Luanda, e integrou a redação do 
Jornal de Angola, onde não deixou de colaborar permanente-
mente, até agora, mesmo quando chefiou as delegações da 
Agência Lusa em Maputo e Luanda. Pelo meio esteve na revis-
ta Novembro, e colaborou no extinto Semanário, que o Jornal 
de Angola publicou durante uns tempos ao fim de semana.  

Além de repórter, foi poeta, tão inconveniente como recalci-
trante, tendo neste campo colaboração dispersa pela imprensa 
angolana, moçambicana e portuguesa, e foi ainda artista plásti-
co, qualidade em que apresentou uma inovação – gravuras feitas 
à base de papel químico recortado que o ferro de engomar da 
mãe fazia gravar numa cartolina. A piroquimia conseguiu de al-
gum modo torná-lo conhecido, tendo feito exposições em Luan-
da e no Lubango, que tiveram referência na revista Notícia, na-
quela altura muito elitista, a que se seguiu a exposição Só 
pintores eram quatro, na Cooperativa Livreira Livrunum, na Mu-
tamba, em 1973. Embora tenha sido de vários modos um poeta 
prolífico, a imitar de alguma maneira o Fernando Grade, e de 
certo modo o Ernesto Lara Filho, João Serra só publicou dois 
pequenos livros de poesia, Venho das Teses de Outubro, e Hino 
Geográfico aos Heróis, ambos editados em 1977.

800 milhões 
de pessoas no mundo não têm 
acesso a fontes de água limpa, 
segundo a ONU

LUANDA

LOJAS AFRICANA
 Mutamba – Rua Rainha Ginga (junto à sede da Sonangol)
 Hotel Skyna (hall do hotel)
 Av. Dos Combatentes (junto ao restaurante Ritz)
 Shopping do Belas (junto à zona da restauração) 
 Maianga – (junto à rotunda da Martal) - irá reabrir brevemente

OUTROS REVENDEDORES
 Bombas Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro
 Bombas da Corimba
 Bombas Embarcadouro do Mussulo
 Casa dos Frescos Atrium - Junto ao Nova Vida
 Casa dos Frescos Baixa Mutamba
 Casa dos Frescos Brisas Talatona - Junto à universidade Oscar Ribas
 Casa dos Frescos Conchas Talatona - Junto à sede do Banco BIC
 Casa dos Frescos Vila Alice - Junto ao cine Atlântico
 Cita Café dentro da Hyundai - Rua Rainha Ginga
 Pastelaria Vouzelense 
 Gestoffice - Junto à Universidade Lusíada (Ex-Papelaria Fernandes)
 Greenspot - Dentro do supermercado Max (Morro Bento)
 Galeria Hotel Alvalade 
 Hotel Epic Sana Mutamba 
 Quiosque Las Palmas - dentro do Aeroporto Inter. 4 de Fevereiro
 Supermercado Valoeste 
 Shopping Carmo – B. Marianga, perto da antiga Embaixada da África do Sul
 Galeria Hotel Trópico
 Livraria mensagem Rua do 1º Congresso do MPLA Mutamba
 Livraria Nguvulu - Vila de Viana – Junto à Igreja Católica
 Star Angola (Viana) Rua Comandante Valódia, prédio da Conservatória
 Livraria Sá da Bandeira – Maculusso 
 Pastelaria Snack das quatro - Talatona
 Livraria Papelaria Mestria – Kinaxixi, junto à farmácia do Kina Xixi
 Supermercado Jofrabo – Maculusso, junto à Liga Africana
 Universidade Metropolitana Bairro
 Livraria Lello Mutamba - Perto da Sonangol
 Distribuidora News Praia do Bispo - Perto do Mausoléu

LUBANGO
 Livraria Lello
 Centro Comercial Millennium 

HUAMBO
 Ludim centro Comercial – Cidade Alta - Rua Imaculada Conceição
 Mercado Central da Baixa

BIÉ
 Praça da Pouca Vergonha

BENGUELA
 Supermercados Martins e Neves
 Restaurante Tudo na Brasa
 Pastelaria Flamingo
 CAB (Café da Cidade)

LOBITO
 Livraria Independência - Bairro 28, junto ao mercado

NAMIBE
 Futuro sem limites FASHION, Lda.
 H30/cita na Rua 14 de Abril

Postos de Venda
da Revista ÁfriCa21
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Financiamento atrasou satélite angolano Angosat
A construção do primeiro satélite angolano, denominado Angosat, já está em curso, embora 
tenha sofrido alguns contratempos devido a um atraso no seu financiamento, afirmou em 
Luanda o embaixador da Federação Russa em Angola, Dmitry Lobach. 

Em entrevista à Angop, à margem do fórum de negócios Angola/Rússia, que decorreu 
em agosto em Luanda, Dmitry Lobach disse que a situação já está resolvida desde 
dezembro de 2012, com a disponibilização de um crédito concedido pelo Governo russo 
através de um banco público do país. Segundo o diplomata, o satélite angolano poderá 
ser lançado no espaço em 2016, quando a previsão inicial de lançamento era para 2015. 
«Que eu saiba esse processo vai levar dois a três anos, tendo em conta as fases de 
construção, lançamento do satélite e de construção dos centros de operações, que serão 
dois, sendo um em Moscovo e outro em Luanda», afirmou Dmitry Lobach. 

Numa primeira fase os gestores do satélite vão trabalhar no centro de Moscovo, para 
que os técnicos angolanos possam receber a formação necessária, passando posterior-
mente a ser operado através de Luanda. O satélite vai permitir que Angola aceda aos 
meios de comunicação, podendo também utilizar esta infraestrutura para fins comerciais 
e prestar serviços a outros países.

Preconceitos e polémicas no Brasil
Desde o anúncio do programa «Mais médicos» criado 
pelo Governo brasileiro, que está a trazer profissionais 
estrangeiros para serem colocados no interior do Brasil, 
onde os nacionais não querem ir. Alguns setores de mé-
dicos brasileiros contrários à medida têm procurado impe-
dir a realização do programa, seja por meio legais seja 
tentando colocar a opinião pública contra ele. As ações 
legais desencadeadas pelas ordens dos médicos até 
agora não obtiveram resultados, e na tentativa de sensi-
bilização da opinião pública parece que eles também têm 
conseguido mais rejeições do que aprovação. Os protes-
tos, carregados de ofensas, realizados, por exemplo, por 
um pequeno grupo de médicos do Ceará, quando no final 
de agosto chegavam os primeiros médicos cubanos que 
deverão vir para o Brasil, assim como a postagem nas 
redes sociais de uma mensagem fortemente preconcei-
tuosa por uma jornalista daquela região, suscitou forte 
reação na sociedade brasileira gerando várias manifesta-
ções de desagravo aos médicos cubanos e reacendendo 
o debate contra o preconceito e contra o racismo das eli-
tes. Alheia à defesa corporativista de quem é contra e a 
continuação da polémica nas cidades, que ainda deve 
continuar por um bom tempo, a população mais pobre do 
interior do Brasil que será beneficiada pelo programa, 
certamente aplaude a medida do Governo e espera rece-
ber com festas os médicos estrangeiros, sejam eles ne-
gros ou brancos, cubanos ou portugueses.

4 mil 
médicos cubanos vão ser 
recrutados pelo Brasil
para suprir carências nesta área

Síria no centro de uma crise mundial 
A intervenção militar «punitiva» contra o regime de Damasco, acusado 
de ter atacado a sua própria população com algum tipo de arma química 
parecido como o gaz sarin, dada como iminente na última semana de 
agosto, espoletou uma crise política à escala planetária sem desfecho 
previsível à data do fecho desta edição.  

Às «certezas» de Washington, Londres e Paris acerca da culpabili-
dade de Bachar al-Assad no «massacre» que vitimou entre 300 a 1500 
civis em 21 de agosto a escassos quilómetros de Damasco, e aos pro-
testos e negações do Governo sírio e dos seus aliados russos e iranianos, 
as opiniões públicas – soberanas em democracia – contrapuseram o 
«princípio de precaução» necessário face a um conflito que escapa aos 
esquemas clássicos e à capacidade de imaginar as consequências de 
uma ação militar, mesmo limitada no tempo e no alcance tático.     

Os fracassos – cada vez mais patentes – das intervenções milita-
res dos dez últimos anos (Afeganistão, Iraque, Líbia), com os seus 
custos incalculáveis em vidas humanas e dinheiro – as reticências dos 
estados maiores militares e a defeção de aliados outrora incondicio-
nais como o Reino Unido e o Canadá, obrigaram o Presidente dos 
Estados Unidos a um prudente passo à retaguarda. Barack Obama 
remeteu a decisão para depois da Cimeira do G20 – que se realiza em 
São Petersburgo em 5 de setembro – e do fim das férias do Congresso 
dos EUA, 9 de setembro.  

O caso do Ocidente como polícia do mundo ou do reconhecimento 
de que os conflitos do século XXI tem motivações e mecanismos que 
escapam às assimetrias impostas pela superioridade moral, militar e 
tecnológica das grandes potências do seculo XX? O debate está 
aberto, sem conclusão à vista. 

“África deve contar a sua própria 
história dando voz a toda a sua diversidade 
interna e afastar-se da visão europeísta 
ainda presente

MIA COUTO, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro
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Gente
�

� FRANCESCA CHAOUQUI Conselheira do Papa Francisco, é a 
única mulher e o mais jovem membro do painel de oito leigos escolhidos 
pelo novo Pontífice para repor a ordem nas finanças do Vaticano, aba-
ladas por vários escândalos nos últimos anos. Francesca Chaouqui 
nasceu na Calábria há 30 anos, filha de pai marroquino naturalizado 
francês e de mãe italiana. Católica fervorosa, próxima da Opus Dei, 
Francesca é tida como uma brilhante gestora, que foi responsável pela 
comunicação e relações públicas da agência multinacional Ernst & 
Young. A sua nomeação é interpretada como mais uma lufada de ar 
fresco trazida pelo Papa argentino para dissipar as nuvens de corrup-
ção que pairam sobre a Cúria romana.    

� STEPHEN KIPROTICH O ugandês Stephen Kiprotich sagrou-se 
campeão mundial de maratona no torneio mundial de atletismo realiza-
do em agosto em Moscovo. O ugandês, detentor do título olímpico da 
modalidade desde os jogos de Londres de 2012, partilhou o pódio com 
dois etíopes Lelisa Desisa (2.º) e Tadese Tola (3.º). Fim de reino para os 
quenianos, vencedores da prova-rainha do atletismo nas três edi-
ções anteriores? Se os atletas masculinos dececionaram, as quenia-
nas estiveram à altura, garantindo ao Quénia o quarto lugar mundial, 
com 12 medalhas das quais cinco de ouro. Menções especiais para 
Edna Kalagat, vencedora da maratona feminina, e para Asbel kiprop, 
que revalidou o título dos 1500 m e a jovem Eunice Sum, que arreba-
tou o ouro nos 800 m. Com 30 medalhas, os atletas africanos não 
fizeram melhor que em 2011 em Seul mas começam a contar no 
panorama, com novos talentos, novas modalidades e mais países 
participantes e galardoados.

� MALALA YOUSAFZAL. A jovem paquistanesa, hoje com 16 anos, 
baleada na cabeça pelos talibãs em outubro de 2012 por defender o di-
reito de acesso das raparigas à escola no seu país, vai ser distinguida 
com o Prémio da Paz para as Crianças em 6 de dezembro na cidade de 
Haia (Holanda), por «lutar para que as raparigas de todo o mundo te-
nham acesso à educação». Malala foi operada em Birmingham (Reino 
Unido), com sucesso em duas cirurgias para reconstrução do crânio. 
Uma das intervenções consistiu em colocar uma placa de titânio na ca-
beça. O seu nome está citado para o Prémio Nobel da Paz deste ano.

�

�

500 
africanos morreram no Mediterrâneo
em 2012, ao tentar fazer, de forma ilegal,
a travessia entre a Tunísia e a Itália

Captura de tubarões
ameaça ecossistemas  
A União Europeia proibiu em julho a prática do shark 
finning, que consiste no corte das barbatanas do tuba-
rão e devolução do animal ferido ao mar. A ONG Bios-
fera I, que atua em Cabo Verde, exortou o Governo a 
implementar a mesma proibição, apontando que barcos 
europeus e chineses o praticam em águas cabo-verdia-
nas e que as autoridades fazem vista grossa. Organiza-
ções ambientalistas estimam que aproximadamente 
cem mil animais são mortos a cada ano para abastecer 
o mercado das barbatanas, ingrediente para sopas 
muito apreciadas. Além de afetar as populações, com 
efeitos nos ecossistemas em que se inserem, o shark 
finning reveste-se de grande crueldade, já que o animal 
mutilado será provavelmente comido vivo ao regressar 
à água.   

A prática já era proibida na UE desde 2003, mas 
alguns Estados-membros tinham isenção e autorizavam 
navios a remover as barbatanas dos tubarões no mar, 
tornando quase impossível monitorizar a prática. Agora, 
todos os animais capturados em águas europeias ou 
por navios europeus terão de os desembarcar com as 
barbatanas ainda intactas.  

Em declarações à Deutch Welle, José Melo, respon-
sável da Biosfera I, salienta o papel do tubarão na cadeia 
alimentar como predador, já que ele obriga outras espé-
cies a formarem cardumes para se defender. E é nesses 
cardumes que pescadores conseguem capturar pescar 
peixes – como a cavala e o olho largo – «que são a base 
da alimentação do povo cabo-verdiano». Sem o tubarão, 
todo o ecossistema vai mudar. Para este responsável, 
«a proibição do transbordo e reexportação do tubarão 
com as barbatanas em sacos seria a única prova de que 
não existe shark finning em águas cabo-verdianas». 
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Fórum de Recrutamento 
para Angola
Londres, 22 a 24 Novembro 2013
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GUINÉ-BISSAU 1973-2013
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No calendário político da Guiné-Bissau, se-
tembro é um mês de referência, aquele em 
que se registraram alguns dos episódios-chave 
da história nacional. Desde logo o nascimen-
to, a 12 de setembro de 1924, de Amílcar 
Cabral, o principal arquiteto da luta de liber-
tação guineense, que granjeou enorme pres-
tígio internacional. A fundação do Estado, 
com a proclamação da independência, em 24 
de setembro de 1973, foi um desses momen-
tos primeiros da edificação da nação, peque-
na no tamanho e grande na fama. Antes de 
completar um ano de existência, e ainda com 
as tropas coloniais nos seus centros urbanos, 
a República da Guiné-Bissau foi admitida na 
ONU em setembro de 1974. 

Quatro décadas depois, desfez-se o encan-
to, e é mais pela negativa que o território é 
notícia. Com Amílcar Cabral morto pelos 
seus próprios camaradas de armas, a luta pelo 

poder, a sucessão de violência e os erros de 
governação dos seus herdeiros não permi-
tiram desenvolver os recursos económicos, 
nem consolidar as instituições democráticas. 

Depois de constantes transições, os gui-
neenses vão às urnas em novembro, eleições 
que deverão pôr à prova as capacidades dos 
atores políticos para ultrapassar as suas diver-
gências. Se o conseguirem, as Nações Unidas 
prometem mais assistência técnica e financei-
ra, a fim de estabilizar de vez o país, e fazer 
dele um caso de sucesso nesta parte do con-
tinente. 

Até lá, um teste decisivo é o regresso, em 
setembro, do primeiro-ministro deposto, Car-
los Gomes Júnior, enquanto o seu partido, o 
PAIGC, reúne-se em congresso para designar 
um novo líder.

almami Júlio Cuiaté   

40anos da pátria
de Amílcar Cabral
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o auge do período das chu-
vas, entre agosto e setembro, 
parece que é quando as inúme-

ras carências da Guiné-Bissau mais sal-
tam à vista. Degradação acentuada das 
vias urbanas, mais uma epidemia de cóle-
ra, subida do custo dos alimentos e penú-
ria de energia elétrica e de água canaliza-
da. Este ano, a situação foi agravada pela 
má campanha de comercialização da 
castanha de caju, o principal produto de 
exportação, e cujas receitas são cruciais 
para o Tesouro público, para grande 
parte dos operadores económicos e para 
milhares de produtores e suas famílias. 
No ano em que se assinala o 40.º aniver-
sário da proclamação da independência, 
Juvêncio Gomes, primeiro presidente da 
Câmara Municipal da capital e depois 
diretor da Polícia Judiciária, é perentó-
rio. Em «termos de desenvolvimento, o 
país está num impasse». Primeiro diri-
gente guineense a entrar em Bissau para 
assegurar a transferência do poder, pouco 
mais de um mês após a Revolução portu-
guesa do 25 de Abril, Juvêncio Gomes é 
crítico com o partido libertador, o 
PAIGC, mesmo admitindo que seja um 
«grande partido, que deixou uma marca 

O momento  
de viragem?
Durante a luta de libertação nacional, os pais-fundadores da 
Guiné-Bissau tinham dois objetivos essenciais: o programa 
menor, isto é, a independência, que foi realizado, e o programa 
maior, a construção do progresso, difícil de ser alcançado, 
enquanto persistir a instabilidade.

indelével na história do país». Este histó-
rico do PAIGC também aponta o dedo 
aos golpes de Estado, que desorganiza-
ram o país, e que, na sua opinião, são 
responsáveis pelos «charlatães de toda a 
espécie» que hoje andam na política. 
Preso duas vezes e perseguido politica-
mente depois do Golpe de Estado de 14 
de novembro de 1980, Juvêncio conside-
ra que essa sublevação demonstrou a jus-
teza da tese de Amílcar Cabral, segundo a 
qual «nem toda a gente que está no 
PAIGC é do partido», quando não acata 
os seus princípios e procedimentos. 

NOVAS ELEIÇõES,  
NOVOS PROTAGONISTAS
Porém, após o choque inicial, provoca-
do pelo mais recente golpe militar, em 
abril de 2012, existe um sentimento 
quase geral, de que depois de uma déca-
da e meia perdida, desde a Guerra Civil 
de junho de 1998, hoje a Guiné tem a 
oportunidade de se normalizar e de dei-
xar definitivamente para trás os demó-
nios da violência e da instabilidade, a 
fim de poder empenhar-se nas tarefas de 
desenvolvimento. Sobretudo depois do 
difícil compromisso arrancado às forças 

golpistas, que sob a pressão externa, 
aceitaram terminar a transição no final 
de 2013, e concordaram em remodelar 
o Governo em junho, para acomodar o 
PAIGC, a maior força política do país, 
afastada do poder há mais de um ano. 
Os analistas políticos locais estão con-
vencidos de que para o êxito da transi-
ção é incontornável a realização de elei-
ções pacíficas e transparentes. Até aqui 
parecem reunidas as condições mínimas 
para tal. Foi preenchido o vazio na pre-
sidência da Comissão Nacional de Elei-
ções, com a eleição de uma nova equipa 
dirigente. E em vez do recenseamento 
biométrico dos eleitores, para o qual não 
havia dinheiro, optou-se finalmente por 
um recenseamento manual reforçado, 
que dará lugar um cartão de eleitor com 
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sição, e poderão, por isso, beneficiar das 
vantagens e de recursos que dão o poder, 
a fim de rivalizarem na campanha com 
os dois pesos pesados da política local, o 
PAIGC e o PRS. Os partidos favoráveis 
aos militares golpistas, atualmente agru-
pados no Fórum dos Partidos Políticos, 
estão a ponderar a hipótese de constituí-
rem uma aliança, que na eventualidade 

respetivas fotografia, identificação e nú-
mero. Quanto ao financiamento do 
processo eleitoral, a comunidade inter-
nacional, como sempre, vai disponibili-
zar a verba necessária, acima dos 10 mi-
lhões de euros (cerca de 13,4 milhões de 
dólares). Faltava só levar a cabo uma re-
visão pouco significativa da lei do recen-
seamento eleitoral e da lei eleitoral para 
o Presidente da República e Parlamento, 
que também foi concluída em agosto. 
Entretanto, alguns atores políticos já 
preparam ativamente o próximo escrutí-
nio, legislativo e presidencial, que será um 
dos mais abertos da história da democracia 
guineense. Por outro lado, em resultado 
do Golpe de Estado e da transição em 
curso, mais de uma dezena de pequenos 
partidos entraram no Executivo de tran-

de se juntar ao PRS, o partido do ex-
-Presidente Kumba Yalá, formalizará 
um bloco de facto já existente, e que 
deverá ser o principal adversário do 
PAIGC nas legislativas. Este, por seu 
lado, tem um congresso este mês, que 
irá designar o novo presidente do parti-
do (Ver «PAIGC em busca de uma lide-
rança forte»). Enquanto Zinha Vaz, 
única mulher líder política deixou a di-
reção da União Patriótica Guineense 
(UPG) ao seu irmão, Fernando Vaz, 
atual porta-voz governamental, a ex-
-ministra da Justiça, Carmelita Pires, 
que vive no estrangeiro, anunciou a in-
tenção de disputar a liderança do Parti-
do Unido Social Democrata (PUSD), 
com os olhos postos nas eleições de 24 
de novembro. Carmelita já tinha tenta-

Desde a Guerra Civil  
de 1998 a Guiné tem hoje 
a oportunidade de deixar 
definitivamente para trás  
os demónios da violência  
e da instabilidade 

Epidemia de cólera, subida do custo dos alimentos, penúria de energia elétrica e água canalizada, este é o quotidiano dos guineenses 
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MULHERES QUEREM PODER DE DECISãO

Na perspetiva das eleições gerais de 24 de novembro, cerca de meia centena de 
personalidades femininas, de diversas áreas de atividade e de diferentes formações 
partidárias, reuniram-se há dois meses num dos hotéis da capital, para relançar a 
Plataforma Política das Mulheres. 

Criada em 2008, ano do último escrutínio parlamentar, com o objetivo de promo-
ver uma maior e melhor representação feminina nos mecanismos nacionais de to-
mada de decisão, a plataforma cessou praticamente de funcionar, por falta de 
meios. A organização elegeu novos corpos sociais, dotou-se de um plano estratégi-
co e garantiu recursos para ter instalações próprias e implantar estruturas em todo o 
território. E também para implementar ações regulares de formação. Nesta ótica, 
consideram o período eleitoral o momento oportuno para lutar contra a subalterniza-
ção política das mulheres, ilustrada pelas estatísticas. 

Nas próximas consultas a plataforma tenciona sensibilizar as direções partidá-
rias para a necessidade de colocar as mulheres em posições mais elegíveis nas 
listas eleitorais, e para que lhes sejam criadas condições de realizar os seus direitos 
e demonstrar as suas capacidades de liderança em matéria de ação política, que é 
crucial para introduzir mudanças, com vista a um maior equilíbrio de género. 

Legalmente, a mulher sempre gozou dos mesmos direitos que os homens na 
Guiné-Bissau, mas na prática é evidente o défice da presença feminina na esfera de 
decisão, não obstante o seu peso demográfico, dinamismo social e económico.       

do, sem sucesso, e pela mesma forma-
ção, obter um mandato parlamentar em 
2008. Entre as candidaturas presiden-
ciais já anunciadas, todas são de gui-
neenses na diáspora. Cherno Djaló, um 
universitário formado na Suíça e que dá 
aulas na Universidade Lusófona, em 
Lisboa, é um deles. O outro é um vete-
rano da política guineense, Helder Vaz, 

que também estava em Portugal, onde 
cumpriu o mandato de diretor-geral da 
CPLP, depois do seu fracasso nas legis-
lativas de 2004. Paulo Gomes, o econo-
mista instalado no Gana e que em feve-
reiro conseguiu a proeza de trazer 
dezenas de executivos e investidores es-
trangeiros para refletirem sobre o desen-
volvimento da Guiné-Bissau, confessou 
a sua ambição presidencial, mas decidiu 
auscultar os guineenses através das redes 
sociais e de contactos no terreno, antes 
de oficializar a sua candidatura. Final-
mente, Carlos Gomes ‘Cadogo’ Júnior, 
o primeiro-ministro deposto em 2012 e 
candidato mais votado na primeira vol-
ta das eleições presidenciais desse ano, 

interrompidas pelo golpe do general 
António Injai, anunciou de Lisboa, 
onde se encontra exilado há mais de um 
ano, o seu regresso e a intenção de voltar 
a concorrer às presidenciais. É uma deci-
são controversa, que já se esperava e que 

O êxito do período  
de transição depende 
da realização de eleições 
pacíficas e transparentes  
em 24 de novembro

Em vez do recenseamento 
biométrico dos eleitores 
optou-se por um 
recenseamento manual 
reforçado

Digirentes da Plataforna Política das Mulheres
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Efetivo militar 
desmesurado
num país com menos 
de milhão e meio
de habitantes
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Digirentes da Plataforna Política das Mulheres

A ESTRATÉGIA  
DO FACILITADOR 
RAMOS-HORTA

«Se José Ramos-Horta não 
estivesse aqui, já nos teríamos 
comido uns aos outros», foi 
nestes termos que uma perso-
nalidade guineense avaliou o 
efeito da missão do ex-Chefe 
de Estado timorense e repre-
sentante especial do secretá-
rio-geral da ONU na Guiné-
-Bissau. Desde que chegou, 
numa madrugada de fevereiro, 
o «ema boot» maubere não 
descansou. No mesmo dia, 
multiplicou-se em encontros 
com o pessoal das Nações 
Unidas e com as autoridades. 
E pôs-se à escuta de gover-
nantes, de militares, da socie-
dade civil, de parceiros inter-
nacionais, de jovens e das mulheres, sem esquecer os jornalistas. Tomou o pulso ao 
país em visitas às regiões, aos mercados da capital, na inauguração e patrocínio de 
eventos de todo o género, até de campeonatos de futebol de bairro, e mediou confli-
tos laborais em setores sociais sensíveis. 

A articulação com as organizações implicadas na solução da crise levou-o aos 
países vizinhos da Guiné, e a assistir a diversas reuniões em África onde a situação 
guineense constava da agenda. Também trouxe altos responsáveis de Nova-Iorque. 
Nos próximos tempos, as suas prioridades são o apoio às eleições gerais, «sem 
stress, nem contestações», para o retorno à ordem legal, e a organização, a seguir, 
de uma conferência de doadores, com a presença de Ban Ki-moon, para mobilizar 
fundos necessários às reformas essenciais, a fim de estabilizar de vez o país e re-
lançar a economia. Porém, em menos de um ano, os resultados são visíveis.  
A Guiné-Bissau ainda é um país de alto risco, mas está muito menos agitado.

também era receada, tanto por alguns 
partidários, como pelos seus adversários. 
Com efeito, antes dele, um outro estadis-
ta, o Presidente Nino Vieira, derrubado 
após uma rebelião militar em 1999, e que 
regressou do exílio em 2005, foi assassi-
nado quatro anos depois pelos mesmos 
militares que caucionaram a sua vinda. 

DESABAFOS DO GENERAL,  
OU AGENDA SECRETA?
A mais que provável vinda de Carlos 
Gomes Júnior suscitou um enorme re-
boliço nos meios hostis ao regime de-

Ramos Horta numa visita a Buba, sul do país

A
R

Q
U

IV
O

 Á
FR

IC
A

21

O caju é o principal produto de exportação



28  setembro 2013 – África21

U
N

IO
G

BI
S posto. O Procurador-Geral da Repúbli-

ca (PGR), imposto pelos militares, já 
advertiu que se vier, o ainda presidente 
do PAIGC vai ser detido para interroga-
tório, por ser suspeito em vários casos de 
crimes políticos ocorridos em 2009.  

Contudo, a reação mais notada, e 
também a mais desastrada, foi a do ge-
neral António Injai, o Chefe de Estado-
-Maior das Forças Armadas. Num longo 
discurso na primeira conferência dos 
agentes secretos militares e civis, na 
presença do primeiro-ministro de tran-
sição e de outras personalidades políti-
cas, ameaçou as instituições do Estado 
pelas consequências do regresso de Car-
los Gomes Júnior. O general insurgiu-se 
contra «os doutores de pacotilha», que 
mantiveram o mais absoluto silêncio 
sobre este assunto, do mesmo modo 
que, segundo ele, não disseram nada, 
depois da «falta de respeito» que lhe foi 
infligida pelos norte-americanos. Em 
abril, a justiça dos Estados Unidos acu-
sou Injai de cumplicidade num negócio 
de armas e droga com a guerrilha co-
lombiana. A intervenção do militar, 
durante a qual justificou o seu ódio pe-
los brancos – por lhe terem morto o pai, 
que ficou sem a cabeça, depois de 
amarrado e arrastado num jeep pelos 
militares portugueses no sul da Guiné – 
originou duas distintas reações. Alguns 
desvalorizaram o seu impacto, atribuin-
do a sua atitude ao estado de desespero 
de alguém que, procurado pela justiça 
dos EUA, tem a noção de ter chegado ao 
fim da linha e não ter escapatória. Tanto 
mais que, na ocasião, António Injai ju-
rou suicidar-se, ovacionado por uma 
parte da assistência, antes de ser captura-
do. Outros observadores, pelo contrá-
rio, receiam que o general possa ter algo 
ainda mais tenebroso na manga. 

Além de evocar o genocídio no 
Rwanda, disse que os balantas, o seu 
grupo étnico, são vítimas de perseguição 
e discriminação, e por isso, recusa de 
forma categórica, quer a reforma do se-
tor da Defesa e Segurança, quer a renún-
cia à chefia militar. E pressagiou o insu-
cesso das próximas eleições, que, na sua 
opinião, darão lugar a uma disputa entre 
etnias.

MEDIAçãO IRLANDESA PARA A RECONCILIAçãO NACIONAL

Desde há cerca de três anos, Peter Thompson, um político da Irlanda do Norte, tem 
apoiado o Parlamento guineense na preparação de uma conferência nacional de re-
conciliação, que deverá efetuar-se ainda este ano ou no início do próximo. A seguir à 
guerra civil de junho de 1998/maio de 1999, a conferência tornou-se um projeto dos 
Presidentes Nino Vieira e Malam Bacai Sanhá, que faleceram sem vê-lo concretiza-
do, em virtude da crónica instabilidade do país. Thompson, cujos antepassados foram 
missionários na Guiné, quer colocar o seu conhecimento do processo de reconcilia-
ção entre católicos e protestantes norte-irlandeses, no século passado, ao serviço da 
paz na Guiné.  

Num gabinete do rés-do-chão do palácio Colinas de Boé, sede da Assembleia 
Nacional, explicou que a sua iniciativa, financiada pelas autoridades britânicas, con-
siste em partilhar a experiência de sucesso de Belfast em matéria de reconciliação no 
sistema político, na reforma dos órgãos públicos e do setor da segurança, para tornar 
todas estas instituições mais partilhadas, inclusivas e alcançar a unidade institucional 
e cultural. Garante que o legado do processo de paz norte-irlandês já foi aplicado, 
com bons resultados, na Libéria, Serra-Leoa e Rwanda. A partilha do futuro comum 
que resulta deste exercício, requer, segundo o mediador, uma revisitação do passa-
do, para analisar todas as causas do conflito, identificar as vítimas e examinar como 
reparar as suas consequências.         

Peter Thompson (à esq.), com uma delegação da Assembleia Nacional Popular guineense, condu-
zida pelo seu então presidente, Raimundo Pereira (de óculos), em visita ao Reino Unido em 2011

GUINÉ-BISSAU 1973-2013
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as vésperas do seu VIII con-
gresso e de importantes elei-
ções gerais, previstas para fi-

nais de novembro, o Partido Africano 
para a Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC), a maior e mais antiga 
força política guineense, enfrenta uma 
das mais graves crises da sua existência. 
Com o seu líder Carlos Gomes Júnior e 
um grupo de dirigentes exilados há mais 
de um ano em Portugal, depois do Gol-
pe de Estado de abril de 2012, o PAIGC 
entrou numa forte turbulência interna, 
e está mais dividido do que nunca.  

O congresso, que vem sendo adiado 
desde maio, e que deve designar o suces-
sor de Carlos Gomes, agravou ainda 
mais as disputas no seio da histórica 
formação, criada há 57 anos. As crises 
não são uma novidade na vida deste 
partido, que já conheceu dificuldades 
bem maiores, a começar pelo assassinato 
do seu líder-fundador, Amílcar Cabral, 

em janeiro de 1973, e cujas consequên-
cias ainda perduram.  

Outro momento problemático para 
o partido, que conduziu a luta pela in-
dependência da Guiné, foi o golpe de 
Estado de novembro de 1980, o primei-
ro de uma série de insubordinações mi-
litares, e que marcou a promiscuidade 
entre o poder castrense e o mundo polí-
tico, que subsiste até hoje. 

A guerra civil de 1998/99, que fratu-
rou o PAIGC entre partidários do de-
posto regime do general Nino Vieira e 
apoiantes da Junta Militar rebelde do 
brigadeiro Ansumane Mané, também 
levou o partido quase à implosão. Desde 
então, foi sempre em ordem dispersa 
que participou em todas as eleições pre-
sidenciais, particularmente as de 2005, 
que opuseram Nino Vieira e Malam 
Bacai  Sanhá,  irmãos-inimigos do 
PAIGC, e cujo desfecho quase arrastou 
o país para novo conflito fratricida. 

O brutal assassínio do Presidente 
Nino Vieira, em março de 2009, reacen-
deu os velhos demónios da dissidência 
motivada pelas eternas querelas de po-
der, mas, desta vez, igualmente pela 
desconfiança dos «ninistas» de que Car-
los Gomes Júnior, o ex-amigo íntimo de 
Nino e novo homem-forte do PAIGC, 
teria sido o autor moral do crime. As 
presidenciais antecipadas de março de 
2012 não foram exceção. 

Precedido de várias conspirações 
militares, com cumplicidades que atra-
vessam o próprio partido, este escrutínio 
viu dois dirigentes do PAIGC a concor-
rer contra Carlos Gomes Júnior, o can-
didato oficial do partido, e vencedor da 
primeira volta. Contudo, a sua marcha 
para a magistratura suprema seria trava-
da, um mês depois, por novo golpe de 
força dos quartéis, com a caução de ele-
mentos da sua família política. Além de 
derrubar o PAIGC do poder, a insurrei-

PAIGC em busca  
de uma liderança forte

De crise em crise desde a independência do país, o histórico partido guineense  
faz um congresso com sete candidatos a disputar a presidência 
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ção do general António Injai pôs a nu as 
suas fragilidades. 

A sistemática contestação do líder e 
as sucessivas ruturas nas suas estruturas 
dirigentes é uma delas, problema que 
Domingos Simões Pereira, o ex-secretá-
rio executivo da CPLP e um dos sete 
candidatos à sucessão de Carlos Gomes, 
promete resolver. O seu principal rival, 
o empresário Braima Camara, também 
aposta na união e inclusão no seio do 
partido. Um terceiro candidato, Carlos 
Correia, três vezes primeiro-ministro e 
quase octogenário, apoiado pela Plata-
forma do PAIGC para a Unidade e 
Coesão, invoca igualmente o perigo de 
divisões internas e a necessidade de res-
gatar as referências ideológicas e morais 
do partido para justificar a sua entrada 
na corrida à presidência do PAIGC. 
Mas ao contrário dos seus jovens adver-
sários, Correia pretende consagrar-se 
essencialmente à gestão do partido, en-
quanto os estatutos determinam que o 
presidente também é cabeça de lista nas 
legislativas, portanto o primeiro-minis-
tro em caso de vitória. A atual direção, 
chefiada interinamente pelo primeiro 
vice-presidente, Saturnino da Costa, é 
favorável à revisão dos estatutos, para 
consagrar a separação de águas entre a 
liderança partidária e a governação. 

Simões Pereira e Braima Camara 
não concordam com esta alteração já 
neste congresso, com as eleições legisla-
tivas e presidenciais à porta. E enquanto 
os militantes aguardam o regresso de 
Carlos Gomes Júnior que renunciou à 
liderança do partido para se consagrar à 
corrida presidencial, é difícil prever 
quem será o próximo líder. Mas seja 
quem for eleito, uma coisa é certa, o 
PAIGC está condenado a mudar.

poeta e ex-chefe de estado 
do Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, foi um grande amigo 

de Amílcar Cabral, o «pai» da indepen-
dência da Guiné-Bissau e de Cabo Ver-
de. Contudo, no início, as suas relações 

O Estado criado  
pela força das armas
Luís Cabral recordou nas suas memórias as conversas sérias 
entre Leopold Senghor e o seu irmão Amílcar sobre a luta 
armada na Guiné

Além de derrubar o PAIGC
do poder, a insurreição
do general António Injai
pôs a nu as suas fragilidades

não foram pacíficas. Senghor não via 
com bons olhos a luta armada contra a 
colonização portuguesa ao sul do seu 
país, e sempre defendeu negociações 
com Lisboa. Segundo Luís Cabral, ir-
mão de Amílcar e primeiro Presidente 

Luís Cabral com guerrilheiros do PAIGC em junho de 1974
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ponder à opressão colonial pela violên-
cia revolucionária não foi ele, mas sim 
uma parte significativa do povo da Gui-
né. E teria ainda dito que, se dependesse 
dele, os sofrimentos e destruições da 
guerra não se teriam verificado. 

Este episódio ilustra quanto contro-
versa foi e ainda é a questão do recurso às 
armas para a luta que conduziu, há 40 
anos, à proclamação do Estado da Guiné-
-Bissau em Madina de Boé, na zona su-
deste do país. Ainda hoje, um bom nú-
mero de guineenses se interroga se valeu a 
pena o sacrifício face à miséria atual. Al-
guns admitem sem hesitar que existe uma 
relação direta entre a via pela qual o país 
se emancipou e as quase três décadas de 
violência e instabilidade, que não permi-
tiram ao PAIGC cumprir o seu programa 
maior, o desenvolvimento e o progresso, 
nem consolidar a democracia. Conside-

ram também que é ai que se deve encon-
trar uma das causas dos constantes golpes 
e intervenção dos militares nos assuntos 
políticos dos últimos 20 anos. 

Amílcar Cabral já alertava para este 
perigo, quando insistia que os combaten-
tes eram militantes armados, e dava des-
taque ao papel dos comissários políticos 
nas unidades de guerrilha. Isso não impe-
diu que ele próprio caísse vítima da vio-
lência e do uso da força. O seu assassínio, 
em Conacri, por militares, em 20 de ja-
neiro de 1973, numa vasta conspiração, 
que incluía as autoridades coloniais, foi o 
sinal precursor do caudilismo que viria a 
seguir. Outro momento-chave foi o Mo-
vimento Reajustador de novembro de 
1980, que derrubou Luís Cabral. Lidera-
do por Nino Vieira, o mais destacado 
chefe militar durante a luta pela indepen-
dência, inaugurou a era dos golpes de 
Estado, pôs fim ao processo de unidade 
com Cabo Verde, e fragilizou o controlo 
que o partido único exercia sobre a estru-
tura castrense. Porém, justamente devido 
ao fator militar na libertação do país, o 
civil e o castrense sempre se confundiram 
na história da Guiné-Bissau.

CAMARADAS CONTRA CAMARADAS 
Aliás, é ideia assente de que as Forças 
Armadas é que criaram o Estado. Prati-
camente todos os dirigentes dos sucessi-
vos regimes do PAICG foram coman-
dantes ou tiveram uma experiência 
militar, o que torna complicado a sepa-
ração dos dois poderes. Mesmo depois 
da democratização do país, não foi pos-
sível confinar os militares aos quartéis, 
tanto mais que a grande maioria viveu 
quase sempre em deploráveis condições 
sociais e materiais.  

A inoperância económica, somada ao 
choque das ambições de uns e de outros e 
de interesses divergentes acabaram por 
desembocar em onze meses de guerra ci-
vil, entre junho de 1998 e maio de 99, 
que opôs antigos colegas de trincheiras. 
No entanto, o conflito político-militar de 
«7 de junho», como ficou conhecida essa 
tragédia, longe de resolver as contradi-
ções de poder, criou novos antagonis-
mos, que continuam a ensombrar o des-
tino do Estado guineense. 

Cabral terá dito a Senghor 
que, se dependesse dele,  
os sofrimentos  
e destruições da guerra  
não teriam acontecido

guineense, Senghor só autorizou os 
combatentes a atravessar o território se-
negalês com armas e munições depois de 
uma conversa séria com o líder do 
PAIGC, em Dacar. 

Luís Cabral, falecido em Lisboa em 
junho de 2009, fala deste assunto no seu 
livro de memórias, Crónica da Liberta-
ção. Além de alegar a intransigência 
portuguesa em conceder a independên-
cia por via pacífica, Amílcar levou Sen-
ghor a flexibilizar a sua posição com o 
argumento de que quem decidiu res-
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nquanto confortavelmente 
instalados no estrangeiro, sobre-
tudo em Portugal, alguns dos 

adversários do regime angolano juram 
que «estão criadas todas as condições 
para uma revolta generalizada», apon-
tando deficiências e problemas que co-
meçaram a ser superados em 2002, 
quando cessou a longa guerra que para-
lisou o país durante 27 anos, a Angola 
real continua a ser dos países de maior 
crescimento em África e no mundo, 
sendo visitada praticamente todos os 
dias por delegações de todas as paragens 
interessadas em fazer negócios conjuntos. 

Ao mesmo tempo, começam a tornar-
-se cada vez mais evidentes melhorias 
constantes no campo social, até aqui o 
principal calcanhar de Aquiles da gover-

nação. Todos os índices sociais disponí-
veis comprovam, por exemplo, redução 
da taxa de pobreza, diminuição do índi-
ce de certas doenças, aumento da espe-
rança de vida, incremento do emprego, 
crescimento da taxa de escolaridade e ou-
tros progressos realizados na última dé-
cada. Apesar disso, os adversários do 
governo insistem em «requentar» infor-
mações velhas e ultrapassadas, que am-
plificam por todos os meios, como se de 
«novidades» se tratasse. 

A comunicação é precisamente um 
dos pontos fracos da governação angola-
na. O facto começa, finalmente, a ser 
reconhecido pelas autoridades. O minis-
tro da Juventude e Desportos, Gonçal-
ves Muandumba, por exemplo, falou 
nisso durante um dos encontros com as 

lideranças juvenis que têm sido dinami-
zados nos últimos meses pelo executivo. 
Várias iniciativas têm sido feitas para 
superar essa lacuna, mas, pelo menos 
por enquanto, não está percetível qual é 
a estratégia por detrás de tais iniciativas, 
se é que a mesma existe. 

Alguns observadores alertam, entre-
tanto, para o facto de a comunicação 
não ser tudo. Assim, certas políticas e 
práticas continuam a ser muito critica-
das por uma série de vozes em Angola, 
não só da oposição, mas também indepen-

angola

E

Tranquilidade
real ou aparente?

Um ano após as terceiras 
eleições gerais da história  
do país, quando o MPLA  
e o Presidente José Eduardo 
dos Santos foram reeleitos 
com maioria qualificada, 
Angola continua estável  
e a crescer economicamente. 
Mas as autoridades têm 
de completar o dever 
de casa, para o país não 
«desingrigolar», como 
querem os seus adversários.

Carlos severino

Críticos usam 
informações requentadas 
para atacar o Governo 
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José Eduardo dos Santos, pela primeira vez esteve um mês de férias no estrangeiro
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dentes e até no interior do próprio 
MPLA. A alegada falta de apoio efetivo 
à agricultura familiar e a demora da 
reindustrialização do país (o que impos-
sibilita a necessária diversificação da 
economia, assim como a urgente criação 
de mais empregos) são algumas das polí-
ticas consideradas «equivocadas» pelos 
críticos. Outra é a aparente priorização 
da educação superior em detrimento do 
ensino primário. 

Determinadas práticas políticas 
contribuem igualmente, segundo vários 
analistas, para um relativo desgaste da 
imagem do Executivo. Entre elas, costu-
mam ser citadas o nepotismo, a falta de 
combate à «grande corrupção» (o que 
também dificulta o combate à «pequena 
corrupção») e a persistência de certas 
tendências autoritárias, como ficou pa-
tente, em diversas ocasiões, na maneira 
como foram reprimidas as tímidas ma-
nifestações antigovernamentais ocorri-
das em Luanda e Benguela. «Angola não 
pode ser um país a duas velocidades em 
termos de liberdades, ou seja, a abertura 
existente em Luanda tem de estender-se 
a todas as províncias», disse à África21 
um velho militante do MPLA, que pre-
feriu o anonimato.

BARBAS DE MOLHO
A verdade é que, passada uma fase ini-
cial, em que os principais governantes 
pareciam menosprezar os acontecimen-
tos ocorridos no norte de África e em 
outras partes do mundo, tudo indica 
que o Executivo resolveu colocar as suas 
barbas de molho. Depois, principal-
mente, do que sucedeu no Brasil, tudo 
parece ser possível. 

De realçar, nesse sentido, a iniciativa 
de diálogo com as lideranças juvenis 

(partidárias e não-partidárias) lançada 
por José Eduardo dos Santos em julho. 
Até ao fim de agosto, foram realizados 
encontros em todos os 162 municípios 
do país, nos quais participaram 40 mil 
jovens, com o lema «Juventude: Dialogar 
para desenvolver». Na segunda quinzena 
deste mês, realiza-se em Luanda um fó-
rum nacional, no qual será discutida e 
aprovada uma síntese das principais 
preocupações e sugestões apresentadas ao 
longo do atual processo de auscultação. 

Certas vozes acusam as autoridades de 
apenas conversar com os jovens da classe 
média, residente sobretudo nos bairros 

urbanos, esquecendo-se dos jovens dos 
musseques, pertencentes às classes sociais 
mais baixas. Os críticos particularizam  
o facto de o Movimento revolucionário 
estudantil (MRE), organização que tem 
dinamizado as tentativas de manifestações 
antigovernamentais no país, não ter sido 
chamado a participar no processo de diá-
logo em curso. Vozes próximas do Execu-
tivo, contudo, afirmam que o MRE «é um 
braço da UNITA», cuja organização juvenil, 
a JURA, já está a participar na iniciativa 
lançada pelo Presidente da República. 

Diálogo com juventude 
parece estar a dar alguns 
resultados
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A esperança de vida em Angola registou um aumento moderado
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Manifestação de protesto de jovens angolanos em abril de 2011
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Tudo indica que a jogada de José 
Eduardo dos Santos e do MPLA surtiu 
efeito, pelo menos até agora. O movi-
mento «pró-manifestações parece ter es-
morecido, devido a uma série de fatores. 
Um deles foi ter sido acusado de ligações 
à UNITA, partido que no imaginário da 
maioria dos angolanos está ligado à des-
truição de Angola. 

A «evolução» da situação no Egito e 
no Médio Oriente em geral, cada vez 
mais caótica e, aparentemente, sem saídas 
a curto prazo, também contribuiu para 
isso. Um dos sintomas que aponta para a 
eficácia da estratégia governamental são 
os apelos públicos da própria UNITA, 
bem como da CASA-CE (o terceiro 
maior partido no parlamento, liderado 
pelo ex-deputado da UN ITA Abel 
Chivukuvuku), para o respeito à lei e às 
instituições por parte dos seus membros. 

Nos últimos dias de agosto, as autori-
dades deram outro exemplo de que po-
dem lidar com factos adversos de maneira 
tranquila e democrática. Confrontadas 
com um vídeo posto a circular nas redes 
sociais, no qual um grupo de presos da 
cadeia de Viana, perto de Luanda, era 
visto a ser brutalmente espancado por 
agentes prisionais, os responsáveis do 
Ministério do Interior reagiram de pron-
to e, em vez de tentarem desmentir o in-
desmentível, abriram um inquérito para 
apurar as responsabilidades pelo ocorrido. 

Esse tipo de reação oficial não tem sido 
habitual, pelo menos até agora.

ESTABILIDADE: HOJE E AMANHÃ
Um ano após a realização das últimas 
eleições, a estabilidade alcançada com o 
fim da guerra, em 2002, continua, por-
tanto, a caracterizar, de um modo geral, 
a situação angolana. Um facto pouco 
comentado serve para o comprovar: pela 
primeira vez nos seus 34 anos de exercí-
cio do poder, o Presidente da República 
esteve de férias no exterior do país du-
rante um mês completo, mas, durante a 

oposição também não têm demonstrado 
muita capacidade de iniciativa fora do 
parlamento. Talvez por isso, os dois 
principais partidos da oposição – UNITA e 
CASA – têm-se visto a braços, nos últimos 
tempos, com um grande número de dissi-
dências. Comentando esse facto, o antigo 
dirigente da UNITA Jorge Valentim vatici-
nou que, no futuro, essas duas forças po-
dem eleger menos deputados do que 
atualmente.  

Entretanto, a economia é um dos fato-
res determinantes que está por detrás da 
estabilidade de Angola. Com efeito, os 
principais indicadores macroeconómicos, 
como inflação, taxa de câmbio e índice de 
crédito à economia, continuam altamente 
favoráveis. Quanto à chamada «economia 
real», o reinício dos pagamentos às empre-
sas por parte do Estado, depois da saída do 
anterior ministro das Finanças, Carlos 
Lopes, começou a animá-la novamente. 
Economistas esperam que os bancos co-
merciais, agora que aumentaram a sua li-
quidez, devido à obrigatoriedade imposta 
às companhias petrolíferas para que domi-
ciliem as suas contas no país, possam tam-
bém contribuir para injetar um novo fôle-
go às empresas, incrementando o crédito à 
economia. 

Os acontecimentos globais dos últimos 
dois anos demonstram que, muitas vezes, 
a estabilidade dos países é apenas aparen-
te ou que, pelo menos, pode ser posta em 
causa por pequenos factos, a princípio 
sem grande importância. A fim de man-
terem até 2017 (ano das próximas elei-
ções) e depois disso a notável estabilidade 
que tem caracterizado o país nos últimos 
onze anos, as autoridades angolanas terão 
não somente de continuar a promover  
o crescimento económico do país, mas, 
sobretudo, de começar a transformar 
efetivamente o crescimento em desenvol-
vimento, resolvendo os problemas mate-
riais básicos que continuam a afetar a 
maioria da população. 

Certas questões políticas, como o 
pleno exercício das liberdades e garantias 
dos cidadãos, também terão de ser enca-
radas de frente, pois, como lembra o adá-
gio popular, «nem só de pão vive o ho-
mem». No caso da juventude e da classe 
média, isso é mesmo crucial. 

sua ausência temporária, o país conti-
nuou a funcionar normalmente, sem 
qualquer turbulência ou incidente. 

A fragilidade da oposição também 
ajuda as autoridades a não perderem o 
sono. Queixando-se de uma suposta «dita-
dura da maioria» imposta pelo MPLA no 
parlamento, transformado, dizem, num 
órgão burocratizado, que se limita a 
aprovar as leis propostas pelo Governo e 
onde não existe, segundo eles, debate 
político, a verdade é que os partidos da 

Estabilidade depende
da resolução
de problemas materiais
e também políticos
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Laboratório da Fábrica da Refriango em Luanda: o contributo da indústria não petrolífera no PIB é incipiente 
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governo angolano considera a saúde uma priorida-
de e vai continuar a investir na modernização das infraes-
truturas e serviços em todas as províncias do país. Desde 

a conquista da paz em 2002, construíram-se vários hospitais e cen-
tros de saúde. Nos últimos dois anos, estão em curso esforços para 
que a nível regional se consiga dar uma resposta abrangente aos 
problemas de saúde que afetam os angolanos. A garantia foi dada 
pelo ministro que tutela o setor, José Van-Dúnem, durante visita a 
Portugal. «Não há desenvolvimento sem saúde», disse. 

O programa de ação do Executivo angolano preconiza igual 
oportunidade no acesso à saúde a todos os angolanos. A preocupa-
ção, que corresponde ao compromisso da governação, é de esbater 
as assimetrias ainda existentes entre Luanda e as outras províncias, 
de modo a garantir o acesso universal à saúde.

«Entendemos que temos a obrigação de garantir uma saúde 
igual para todos os angolanos onde quer que eles estejam», afirmou 
o ministro à África21, no encontro em Lisboa com empresários 
portugueses interessados em investir em Angola em várias  áreas.  

Está em curso o reforço das capacidades dos hospitais provin-
ciais, os quais estão a ser dotados de condições para resolver os 
problemas das respetivas regiões. A falta de médicos levou o Gover-
no a criar cinco faculdades de Medicina, abrangendo Cabinda, 
Benguela, Huambo, Huíla e Malange. Por outro lado, as campa-
nhas de vacinação têm diminuído os índices de mortalidade 
materno-infantil. 

José Van-Dúnem assume que diminuiu o número de mortes 
entre mulheres grávidas e crianças com menos de cinco anos de 
idade. Tem melhorado a cobertura da vacinação de rotina, através 
de postos fixos e móveis. O objetivo é assistir todas as crianças e re-
duzir a mortalidade causada por doenças como sarampo, tétano, 
meningite, tuberculose, diarreia e malária. «A possibilidade de elas 
morrerem por essas doenças diminuiu significativamente», referiu o 
ministro. E «a esperança de vida aumentou», disse, acrescentando 
que estes são indicadores do esforço que o Governo está a desenvol-
ver para melhorar a saúde dos angolanos.

COOPERAÇÃO COM PORTUGAL 
A acompanhar este esforço está a aposta na formação para colmatar 
a forte carência de recursos humanos qualificados. A reabertura de 
escolas de enfermagem em cada uma das 18 capitais provinciais 
permite a requalificação dos quadros angolanos e a preparação de 
novos profissionais da classe. 

No âmbito da visita de três dias que efetuou a Portugal, em 
agosto, José Van-Dúnem assinou com o seu homólogo português 
um memorando de entendimento para o fortalecimento da coope-
ração em áreas como a formação, emergência médica, licencia-
mento de medicamentos, transplantação e oncologia.

Para o ministro, a reconstrução de Angola – país com quase 
20 milhões de habitantes e que conhece «um desenvolvimento 
económico extraordinário» – possibilita inúmeras oportunida-
des para o investimento privado na área da saúde. Isto explica «o 
interesse em colaborar com Angola seja na criação de clínicas 
privadas, seja na área da distribuição e produção de medicamen-
tos, ou ainda na área da formação em saúde», precisou Van-
-Dúnem, que em Lisboa, Coimbra e Porto pôde inteirar-se das 
capacidades portuguesas nos vários domínios da saúde e da in-
dústria farmacêutica.

O homólogo luso, Paulo Macedo, considera Angola um dos 
mercados potenciais e preferenciais para a estratégia de internacio-
nalização do setor da saúde português. No plano da cooperação, 
Portugal quer continuar a apoiar Angola, desenvolvendo novas 
vertentes de acordo com as reais necessidades do país. «Ou seja, 
queremos continuar e dar passos significativos no âmbito da forma-
ção», precisou o governante para quem a cooperação luso-angolana 
«pode atingir claramente um novo patamar».  

angola

Investir na saúde e reduzir assimetrias
Angola quer assegurar o direito universal à saúde, 
melhorando os índices de assistência médica e 
reduzindo a mortalidade materno-infantil. Para 
isso, o país conta com o apoio da cooperação e 
experiência portuguesas.

João Carlos 
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crónica da terra

Diálogo em tempo de crise 
A propósito da prolongada estadia – superior a 40 dias – do Presidente da 
República em Espanha, onde esteve em visita privada entre junho e agosto, 
pessoa amiga comentou que esse facto, pouco comum em África, é um 
indicador de estabilidade política e social em Angola.  

fernando PaCheCo

sta pode ser uma leitura para um aconte-
cimento que não é apenas incomum em 

África, mas no mundo. Na realidade, os assuntos 
de Estado não se compadecem, em regra, com 
uma ausência tão prolongada do seu chefe. Só 
uma razão forte pode explicá-la. Não creio que o 
Presidente tenha estado tanto tempo fora apenas 
para dar indícios de que a situação do país é está-
vel. Mas como não houve nenhuma explicação 
oficial, é natural que tenham surgido especulações 
de vária ordem.

A falta de explicações sobre assuntos desta na-
tureza é muito frequente em Angola, o que revela 
pouco respeito para com os cidadãos e para com a 
opinião pública. 

Os poderes em Angola padecem de um autis-
mo e de um autoritarismo que são resultado de 
influências do passado que moldaram a nossa cul-
tura política. Nas últimas eleições (2012) o parti-
do no poder prometeu abraçar o diálogo com a 
sociedade em geral e com a juventude em particu-
lar para melhor governação, mas a prática tem 
evidenciado que não só há falta de capacidade para 
se encetar um diálogo sério e abrangente, como 
também falta vontade política para tal.

Sugeri em devido tempo que logo após as pri-
meiras manifestações de jovens em Luanda, há mais 
de dois anos, o Presidente da República deveria 
dialogar pessoalmente com esses e outros jovens, de 
modo a conhecer as suas preocupações e tê-las em 
conta na definição de políticas públicas. Quando o 
Presidente, no passado mês de junho, desqualificou 
os jovens manifestantes, considerando-os «frustra-
dos», exprimi a minha discordância, do mesmo 
modo que o fiz quando eles foram excluídos do 
diálogo iniciado alguns dias depois por quem pro-

meteu há menos de um ano que seria o Presidente 
de todos os angolanos. Afinal, não faz sentido que 
fiquem de fora alguns dos que mais contribuíram 
para que esta nova era de diálogo tivesse lugar.

Apesar disso, considero muito positivo o passo 
dado pelo Presidente. Teria sido mais correto que, 
agora, ele tivesse sido precedido por debates francos 
e abertos entre os próprios jovens em todo o país, 
com apoio da comunicação social, mas essa é uma 
prática ainda impensável dada a cultura política 
prevalecente. 

Mas já não posso concordar com o modo como 
se encenou o processo «Dialogar para Desenvolver» 
que tem lugar em todo o país, transformando o que 
deve ser uma boa prática de governação num mero 
exercício de propaganda governamental.   

Essas festivas reuniões – onde não faltam os 
bonés e as camisolas, felizmente ausentes da reu-
nião presidencial – sugerem que os problemas dos 
jovens passaram finalmente a ser conhecidos e, 
logo, suscetíveis de resolução. Mas é evidente o 
engodo, pois os questionamentos são por demais 
conhecidos, desde a falta de emprego e as dificul-
dades do ensino, até toda a sorte de ausências de 
serviços aos cidadãos em geral. Além disso, não faz 
sentido que se discutam os problemas dos jovens 
em bloco, pois há naturalmente muitas diferenças 
entre as preocupações dos estudantes e as dos de-
sempregados, por exemplo. 

A LUTA DOS JOVENS PELO EMPREGO
Todos esses problemas não podem ser resolvidos a 
curto prazo, dada a falta de recursos humanos, de 
instituições e de infraestruturas. Mas é difícil con-
vencer disso os jovens carentes, quando eles se 
confrontam no quotidiano com realizações que 

E

Fernando Pacheco é o
coordenador do OPSA
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Angola carece de quadros jovens qualificados

não podem ser consideradas prioritárias e, sobre-
tudo, com a informação ilusória, veiculada pela 
comunicação social, de que o Executivo tudo 
consegue porque tudo está a fazer para isso; quan-
do os jovens que lutam com a falta de emprego se 
confrontam com a infernal publicidade a festas 
que, por tudo e por nada, reúnem outros jovens 
que não precisam de emprego mas que são patro-
cinados por quem deveria – pelo menos – contri-
buir para a criação de empregos antes de investi-
rem fortunas no estrangeiro, sabe-se lá porque 
motivações. 

Os problemas do quotidiano são muito delica-
dos e impedem que as questões de fundo, que têm 
a ver com as políticas públicas, possam ser equacio-
nadas. Na verdade, quem vive no Zango com a sua 
família na mesma casa de apenas dois quartos com 
mais duas ou três famílias desconhecidas, igualmen-
te numerosas, não pode avaliar que isso tem a ver 
com outras questões, como a solidariedade, a justiça 
social, as desigualdades, a importância do protago-
nismo dos jovens na solução dos problemas do país, 
tal como o Papa Francisco tão bem referiu quando 
no Brasil convidou os mesmos jovens a abandona-
rem a atitude de meros observadores. 

A lista de reclamações esconde a denúncia da 
inépcia das políticas públicas. A ilusão de progres-
so provocada por imensas realizações, muitas delas 
de duvidosa prioridade, esconde a falta de capaci-
dade das instituições públicas e das empresas para 
cumprirem a sua função, adia a melhoria dos 
processos organizativos, dificulta o combate con-
tra a corrupção, estimula a cultura da impunidade, 
não favorece o aumento do conhecimento e do 
profissionalismo e não desenvolve a consciência 
do serviço público. E mais, estimula a indiferença 

perante as injustiças e as desigualdades sociais. Por 
isso, o importante não é o diálogo formal e buro-
cratizado, mas sim a concertação e a negociação 
entre governantes e governados, sejam eles jovens, 
mulheres ou idosos.  

Todas estas questões têm a ver, também, com 
a crise mais geral que se vive em muitos países. Os 
modelos de democracia e de economia que adotá-
mos apressadamente, sem termos em conta que já 
estavam em declínio, não permitem vislumbrar 
um futuro feliz para Angola. As tais realizações 
escondem os problemas que enfrentamos com a 
comunicação social – um problema central, insis-
to, por impedir ou limitar o acesso à informação e 
a liberdade de opinião –, a falta de independência 
dos órgãos de justiça, o aumento da criminalidade, 
a domesticação de grande parte da sociedade civil 
e das igrejas, as limitações da atividade dos parti-
dos da oposição, as dificuldades em fazer funcio-
nar a economia não extrativa, a insignificância do 
número de empregos criados, as perplexidades da 
política habitacional, entre outros.

Angola perdeu no início deste século a grande 
oportunidade de construir um modelo mais origi-
nal e humano que pudesse servir de referência. 
Quando a democracia representativa e a economia 
neoliberal estão em crise, seria necessária muita 
criatividade com base na cidadania para se cons-
truir um paradigma moderno de governação com 
maior participação dos cidadãos, em que estes 
possam negociar com o Estado, e com as regula-
mentações que impedissem a captura do Estado 
pelos grandes grupos financeiros que tanto mal 
estão a causar. Utopia? Talvez, mas já vi tanta coisa 
que posso bem dizer que ela é necessária para que 
o mundo mude.  

Os poderes 
em Angola 
padecem  
de um autismo 
e de um 
autoritarismo 
que são 
resultado  
de influências  
do passado  
que moldaram  
a nossa  
cultura política
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Parece estar com os dias contados 
a escassez de água que sempre foi 
uma característica do quotidiano 

em Cabo Verde, com todas as implica-
ções negativas que esse facto sempre 
trouxe, em particular para a produção 
agrícola. Versos célebres do poeta Oví-
dio Martins, produzidos em plena luta 
de libertação, dizem que os cabo-verdia-
nos aprenderam com as cabras a comer 
pedras para não perecerem diante do 
flagelo da seca e da falta de perspetivas, 
na altura, de outra forma de vida. 

Mesmo depois da independência, du-
rante muitos anos as expectativas nacionais 
não iam ao ponto de se concretizar a ideia 
de criar barragens para armazenar a água da 
chuva. Esta continuava, em grande parte, a 
perder-se no mar. Mas outro trecho do 
poema Flagelados do vento Leste diz: «… as 
estiagens já não nos metem medo / 
Porque descobrimos a origem das coisas». 
Hoje, Cabo Verde já descobriu que conter 

as enxurradas é possível e já construiu três 
barragens com essa finalidade.  

A primeira dessas estruturas, locali-
zada em Poilão, município de Santa 
Cruz, até já chegou a transbordar, crian-
do riachos até então inexistentes naque-
la paisagem. Outras duas – a de Faveta, 
no município de S. Salvador do Mundo, 
e a de Salineiro, localidade próxima à 
Cidade Velha, município da Ribeira 
Grande – foram recentemente inaugu-
radas. Agora, estão à espera de serem 
preenchidas pelas chuvas, o que deverá 
levar alguns anos. 

Em qualquer dos casos, essas barra-
gens irão revolucionar a agricultura – 
pelo menos na ilha de Santiago, onde se 
encontram as três já construídas. A de 
Poilão mostra isso de forma evidente, 
pelo aumento da produção de vegetais 
na área que recebe a sua influência atra-
vés de sistemas de rega gota-a-gota. As 
outras barragens previstas, prometidas 

pelo Governo para estarem concluídas 
até 2015, são em São Nicolau (uma) e 
em Santo Antão (uma), além de outras 
quatro em Santiago.  

COM ÁGUA E SEM TERRA
Por outro lado, cerca de uma década 
depois de introduzida no arquipélago a 
técnica da hidroponia – cultivo que dis-
pensa o solo, baseando-se numa solução 
com nutrientes que passa pelas plantas, 
fixadas em suportes construídos para o 
efeito – regista grandes avanços. É uma 
técnica que poupa água e vem colmatar 
o problema da reduzida área arável no 
arquipélago, já que o relevo acidentado 
não facilita a vida aos agricultores. 

Além da alta produtividade, outro 
ponto forte da hidroponia é a maior se-
gurança, do ponto de vista higiénico, do 
alimento produzido dessa forma, já que 
as plantas não ficam em contacto com o 
solo. Este facto garante grande aceitação 

Cabo Verde
a virar verde 

A palavra «verde» no nome do arquipélago era um verdadeiro 
paradoxo, mas tanto a água como a terra arável parecem estar 
a deixar de ser problemas no país 

GláuCia noGueira PRAIA

cabo verde
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dos produtos, sobretudo os que são in-
geridos crus (alface, tomate e outras 
hortaliças) em toda a rede hoteleira e de 
restauração.   

A introdução da hidroponia no ar-
quipélago começou com duas unidades 
privadas no início da década de 2000, 
uma na ilha do Sal e outra no concelho 
de S. Domingos, na ilha de Santiago. 
Hoje a técnica está incluída numa estra-
tégia governamental que procura difun-
dir e massificar novas tecnologias para 
aumentar a produção agrícola.  

O Ministério do Desenvolvimento 
Rural inaugurou recentemente um Cen-
tro de Hidroponia, localizado na Acha-
da São Filipe, bairro periférico da cidade 
da Praia. Trata-se de um centro de for-
mação que custou 815.164 euros (cerca 
de um milhão de dólares), financiado 
pela Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID). Inclui salas de aula, estufa, 

viveiro, câmara de conservação e maqui-
narias. O objetivo será dar formação em 
técnicas de hidroponia a técnicos e pro-
dutores agrícolas. 

Para lá da hidroponia, está em curso 
também a construção de estufas de culti-
vos protegidos, em particular nas ilhas 
onde a situação não é favorável quanto a 
solo e água, nomeadamente as ilhas do 
Sal e da Boa Vista. Esse novo rumo para 
a agricultura cabo-verdiana tem desperta-
do o interesse de privados e, segundo 

anunciado pela ministra do Desenvolvi-
mento Rural, Eva Ortet, está prevista a 
instalação de uma centena de estufas e de 
cerca de três dezenas de unidades hidro-
pónicas em todo o país. A introdução de 
novas variedades de cultivos já pode 
também ser detetada pelo consumidor.  

Refira-se, neste contexto, a recente 
criação da Agência Nacional de Água e 
Saneamento (ANAS), que veio substi-
tuir o Instituto Nacional de Gestão dos 
Recursos Hídricos (INGRH), que foi 
extinto. Justificando a medida, o minis-
tro do Ambiente, Habitação e Ordena-
mento do Território, Antero Veiga, re-
feriu em declarações aos media que a 
agência vai funcionar como uma espécie 
de autoridade nacional, uma vez que 
várias instituições intervêm no setor da 
água dessalinizada, da água para a rega e 
para o consumo. «O objetivo é criar 
uma autoridade única, fiscalizadora e 
reguladora de todas», referiu. 

As duas barragens 
recentemente 
inauguradas estão 
à espera de serem 
preenchidas  
pelas chuvas 

UM MODELO PARA MELHORAR A AGRICULTURA

Um modelo matemático que permite melhorar culturas alimentares mesmo em 
solos com pouca água foi elaborado pela engenheira agrónoma cabo-verdiana 
Ângela Moreno como tema do seu doutoramento em Engenharia de Biossiste-
mas, no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. «Modelação hidrológica e 
da rega para condições de escassez, visando a gestão da água em Santiago» é 
o título da tese, um estudo de caso das bacias de São Domingos e de Ribeira 
Seca, em Santiago. O trabalho combina diferentes modelos de simulação de 
rega e balanço hídrico para estudar com detalhe a gestão da água na agricultura 
de Cabo Verde, analisando a procura da água em períodos de seca severa e de 
seca extrema e fazendo simulações para as principais culturas praticadas. 

Barragem de Poilão
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ois acontecimentos do mundo católico suge-
rem o assunto para esta página. Em 13 de março, o 

argentino Jorge Mário, filho de operários imigrantes, foi 
eleito Papa e fez-se chamar Francisco, um Chefe da Igreja 
Católica e do Estado do Vaticano cheio de singularidades e 
promessas: é o primeiro jesuíta, o primeiro americano e o 
primeiro não europeu que chega ao cume da hierarquia ca-
tólica depois do sírio Gregório III, há 1272 
anos. A 10 de junho, representantes do Papa 
Francisco e do Governo de Cabo Verde ru-
bricaram a primeira Concordata, nome que 
a tradição dá a um Acordo entre a Santa Sé e 
outro Estado. A palavra rubricar quer dizer 
que o texto terá ainda de passar nos testes da 
democracia e da constitucionalidade antes de 
ser lei, ou seja, será ratificado pelos Deputa-
dos e promulgado pelo Presidente da Repú-
blica, sempre e naturalmente à luz de uma 
Constituição inequivocamente laica. 

O ambiente foi de grande entusiasmo, 
inflamados discursos, omissão de acontecimentos compro-
vados, evitáveis calinadas e legítimas preocupações com a 
tolerância e o futuro do laicismo. Porém, na hora certa veio 
do Brasil das surpreendentes manifestações populares mais 
uma singularidade franciscana, que mais coisa, menos coi-
sa, dizia: esperem aí, não sejam mais papistas do que eu, o 
Estado laico é uma conquista da Humanidade e um regu-
lador fundamental da sua relação com as religiões e outras 
filosofias de vida. Então ficou claro que o Chefe da Igreja 
Católica deseja ser um líder ecuménico no sentido mais 
amplo da palavra, porque busca a unidade dos crentes, ag-
nósticos e ateus de todo o planeta. E por este andar não me 
espantará o casamento dos sacerdotes nem a ordenação das 
mulheres no papado do Bispo de Roma. 

Creio estar demonstrado que seria um erro grave pôr em 
risco o laboratório de religiões e filosofias de vida que Cabo 
Verde tem sido desde o povoamento, porque é verdade que 
chegados a estas ilhas, cristãos católicos e protestantes, mági-
cos e curandeiros, animistas e judeus, racionalistas cristãos, 
hindus, budistas e confucionistas, muçulmanos e teístas de 
todo o tipo, assim como humanistas, materialistas e marxis-
tas fundiram-se numa espécie de cabo-verdianidade aberta e 
inclusiva para absorver novas tendências e movimentos. Na 
verdade, é a procura da felicidade, esse estado durável de sa-

tisfação que nos faz perguntar se Deus existe, de onde vimos, 
quem somos e para onde vamos? A maioria das pessoas 
procura nas religiões as respostas às questões existenciais e há 
um número crescente de materialistas e humanistas que es-
colheram filosofias de vida sem base religiosa.

O conhecimento da Ciência, em particular da História 
do século XX, não permite interpretar o progresso como 

uma seta irredutivelmente apontada para a 
felicidade. Todavia, o laicismo, a ética e a 
tolerância parecem definir o espaço co-
mum onde o destino, o livre-arbítrio e a 
reciprocidade possam influenciar-se mu-
tuamente. E para melhor nos entendermos, 
laicismo significa essencialmente a separa-
ção entre o Estado e as religiões, com três 
consequências: neutralidade, equidistância 
e liberdade de escolha. Mas alguns pergun-
tarão se não será o temor a Deus uma ne-
cessidade? Os religiosos responderão que 
sim e recorrerão ao respetivo credo na hora 

de separar o certo do errado e o justo do injusto. Os não 
religiosos entenderão que, apesar da sua falibilidade, a mo-
ral da tradição e a ética da razão ajudarão a fazer escolhas 
certas. Bem, visto o Estado laico como opção mais compa-
tível com a organização do poder político democrático na 
sociedade moderna em comparação com o Estado teocráti-
co, falta discutir o conceito de tolerância. No pouco espaço 
que resta direi que tolerância é o vau para lá das nossas 
próprias convicções e a compreensão dos motivos dos ou-
tros. Neste sentido, o ensino da História das Religiões será 
mais coerente do que a introdução dos símbolos e da peda-
gogia de uma determinada igreja na escola pública. Em 
conclusão, hoje o Estado laico, a tolerância religiosa e a ética 
da razão me parecem palavras-chave na construção da paz e 
da felicidade. 

Águas Correntes Corsino Tolentino

Religião, laicismo
e felicidade humana

tolentino.corsino@gmail.com

O ensino da História das Religiões 
será mais coerente do que  
a introdução dos símbolos e da 
pedagogia de uma determinada 
igreja na escola pública

D
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smael Cassimo, 22 anos, quer mon-
tar uma «banca para vender recargas de 
telemóvel, doces e cigarros». Olívia 

Massingue, 43 anos, tem «um projeto para 
comprar peixe na ilha e vender fora». Aha-
mada Momade, 20 anos, gosta do ofício de 
alfaiate que o pai lhe ensinou, mas «sonha» 
em ir trabalhar para «uma grande cidade, 
como Nampula ou Pemba, onde a arte é 
melhor paga».

moçambique

Ilha de Moçambique, 
à espera de um bote de salvação 

Os testemunhos são de alunos de um 
curso de empreendedorismo, promovido 
na Ilha de Moçambique pela organização 
portuguesa Católica-MOVE, e mostram 
uma visão empreendedora desfasada do 
potencial turístico da região.

Há muito identificado como um ele-
mento estratégico para o desenvolvimento 
social local, o turismo mantém-se ausente 
das ambições económicas da maioria dos 

cerca de 15 mil habitantes da ilha. Com 
pouca capacidade de geração de empregos, 
o setor não sorri à população local, que en-
contra no comércio a retalho de pequena 
escala e na pesca artesanal uma solução 
imediata para as suas necessidades 
económicas.

Enquanto destino turístico, esta é uma 
região amplamente exposta à sazonalidade. 
Os turistas que desde o início da crise eco-
nómica da Europa chegam sobretudo do 
mercado interno, apenas a procuram em 
massa na época de fim de ano, altura em 
que a capacidade hoteleira da ilha, estimada 
em 200 camas, se esgota. O património ar-
quitetónico é, para já, o produto turístico 
mais consolidado da ilha, que oferece pou-
cas atividades aos seus visitantes. Em média, 
o período de permanência dos turistas não 
ultrapassa três dias.

Desde que foi classificada pela Unesco como Património Mundial, 
em 1991, a Ilha de Moçambique entrou definitivamente na rota 
dos guias mundiais de viagens. A maioria da sua população vive, 
porém, excluída deste postal turístico da costa oriental africana.

emanuel novais Pereira MAPUTO
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15 mil pessoas vivem em quatro Km quadrados 
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«Eles fazem as roupas e colocam na 
montra, que nós não temos», diz Ahamada, 
que não vê o seu futuro passar pela Ilha de 
Moçambique, e prefere, por isso, procurar 
trabalho «nas grandes cidades». O pai apoia 
a sua convicção. «É difícil a ilha dar-lhes um 
futuro», diz.

Enquanto o dia da partida não chega, 
Ahamada vai procurando localmente ou-
tras qualificações profissionais. Foi, aliás, 
neste sentido que decidiu frequentar um 
curso de empreendedorismo, promovido 
pela Católica-MOVE, com a duração de 
seis semanas.

Em 2009, esta organização de voluntá-
rios iniciou um programa de microcrédito 
na região, em parceria com associações lo-
cais, como a AMODER – Associação Mo-
çambicana para Desenvolvimento Rural. 
No início, a iniciativa tinha como objetivo 
a concessão de créditos para o desenvolvi-
mento de pequenos negócios, mas o eleva-
do nível de incumprimento dos agentes 

apoiados ditou alterações na abordagem do 
programa, hoje mais centrado na capacita-
ção de pequenos empreendedores. 

«Tentamos encaminhar primeiro as 
pessoas para a escola de negócios, e de-
pois damos-lhes oportunidade de apre-
sentar um projeto, para ver se lhes con-
seguimos aprovar um microcrédito», 
explica à África21Carolina Cardoso 
Alves, da Católica-MOVE. 

«O espírito empreendedor dos habi-
tantes da ilha é bastante baixo. A região 
também não proporciona isso, porque é 
difícil desenvolver negócios a uma escala 
reduzida, e as pessoas não têm capacidade 
de investimento», analisa Ricardo Sousa 
Ribeiro, outro voluntário do movimento, 
à África21.

Para este jovem gestor, o potencial 
económico da Ilha de Moçambique reside, 
«sem margem de dúvida», no setor do turis-
mo, mas esse «é um projeto que requer o 
envolvimento de toda a população» e das 
autoridades moçambicanas, e que, por en-
quanto, não mostra avanços.

FUGINDO À REGRA
A ausência de um produto ou imagem asso-
ciado à Ilha de Moçambique, o custo dos 
transportes e a sua qualidade, ou ainda a 
inexistência de uma política económica 
centrada na atividade são exemplos de fato-
res que condicionam o desenvolvimento do 
setor do turismo localmente. 

Mas, apesar de constituírem para já 
exceções, casos há que confirmam as ca-
pacidades da população da Ilha de Mo-
çambique em tirar proveito do potencial 
da região. 

O restaurante da Tia Sara, como é cari-
nhosamente reconhecida localmente a 
proprietária, é disso exemplo. Informal, 
mas com sistema de pagamento com POS, 
o pequeno restaurante é talvez a maior 
marca gastronómica da região, contribuin-
do para esta ideia os vários prémios que a 
cozinheira amealhou, ao longo dos últimos 
anos, em feiras europeias da especialidade. 

Projetos de organizações como a Tech-
noServe, que está a promover um programa 
de apoio ao desenvolvimento de pequenos 
negócios familiares sustentados no turismo, 
ou de formação de guias turísticos, da 
Unesco, mostram-se bem-vindos.  

Em termos estruturais, a ilha enfrenta 
um desafio de difícil resolução chamado 
sobrelotação: a maioria dos habitantes vive 
concentrada na zona sul, em Mácuti, uma 
área carente de infraestruturas, como as de 
saneamento público.

Em 2009, investidores europeus anun-
ciaram a intenção de reconverter o centená-
rio Hospital da Ilha de Moçambique – que, 
apesar de se encontrar em ruínas, continua 
em funcionamento – numa unidade hote-

UMA ILHA PATRIMÓNIO MUNDIAL

A Ilha de Moçambique, localizada na 
província central de Nampula, tem uma 
área estimada em cerca de 4 km2. Se-
gundo o Instituto Nacional de Estatísti-
ca de Moçambique, terá cerca de 15 mil 
habitantes. Em meados da década de 
1990, e depois de ter reconhecido a Ilha 
de Moçambique como Património Mun-
dial, a Unesco e várias organizações 
internacionais iniciaram um processo 
de restauro de alguns dos seus edifí-
cios históricos. A este trabalho juntou-
-se, mais recentemente, a iniciativa pri-
vada, possivelmente atraída pelo 
potencial turístico da região. Hoje, com 
uma capacidade hoteleira de 200 ca-
mas, a ilha tem pelo menos 35 unida-
des de restauração e hotelaria. São 
poucos os serviços que garantem 
acesso a pagamentos com POS, e 
existe apenas um banco.

O turismo mantém-se 
ausente das ambições 
económicas da maioria 
dos habitantes 

leira de luxo. O projeto envolvia a instala-
ção de serviços públicos em Lumbo, e 
abriria caminho a um processo de migração 
de famílias para o continente, mas, até hoje, 
a ideia nunca saiu do papel.

«É-me difícil dizer se se vive melhor na 
ilha ou no continente, mas é certo que 
existem muitas famílias de ilhéus que vivem 
com enormes dificuldades, e que estão mais 
dependentes de apoios, ao contrário das 
pessoas que praticam agricultura, por 
exemplo», diz João Batista, coordenador de 
um programa de segurança alimentar da 
organização OIKOS, no distrito da Ilha de 
Moçambique.

À PROCURA DE UM FUTURO
Diariamente, Ahamada Momade e o seu 
irmão, Mahando, 21 anos, trabalham com 
o pai, Assuate Momade Simba, na alfaiata-
ria da família, localizada na zona norte, a de 
Pedra e Cal, onde se encontram a maioria 
dos serviços turísticos da Ilha de Moçambi-
que. Na casa apenas se produz roupa por 
encomenda, o que dificulta a concorrência 
com o bazar turístico do prédio em frente, 
onde se vendem peças iguais às que produ-
zem a preços consideravelmente mais 
elevados.

Assuate Momade Simba com os filhos 
Ahamada e Mahando na alfaiataria da família
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são tomé e príncipe

O Governo santomense apresentou aos parceiros de desen-
volvimento 31 programas prioritários a serem implemen-
tados entre 2013 e 2016 para operacionalizar a Estratégia 
Nacional de Redução da Pobreza de segunda geração. O país 
precisa de aproximadamente cem milhões de dólares para 
atingir o objetivo que se propôs.

Juvenal rodriGues SãO TOMÉ

Prioridades
no combate à pobreza
até 2016 

ais de trinta delegações, 
entre as quais de Angola, esti-
veram em São Tomé para ou-

vir os programas e projetos, assim como 
trocar ideias sobre os mecanismos de 
operacionalização. 

Num primeiro momento, não houve 
engajamentos concretos. Mas, para as auto-
ridades, contar com a presença de uma boa 
parte de parceiros provenientes dos quatro 
cantos do mundo foi muito positivo.

Contudo, África21 sabe que o pro-
cesso não ficou concluído no encontro de 
10 e 11 de julho, onde se abordou tam-
bém as oportunidades de negócios em 
STP e trocaram-se ideias sobre os setores 
da Educação, Saúde, Infraestruturas e 
Meio Ambiente. 

Os contactos prosseguem. Os parcei-
ros manifestaram vontade de continuar o 
diálogo com o Governo sobre os progra-
mas no quadro de reuniões bilaterais ou 
sectoriais de concertação. «Esta reunião 
permitiu aos nossos parceiros de desenvol-
vimento estarem juntos, poderem conhe-
cer as áreas de contribuição, de financia-
mento que cada um deles tem, numa 
perspetiva de complementaridade, evitan-
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O primeiro-ministro Gabriel Costa (ao centro) com Natália Umbelina, ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades
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do a duplicação», disse a mi-
nistra dos Negócios Estran-
ge i ros ,  Cooperação  e 
Comunidades, em jeito de 
balanço. Natália Umbelina 
acrescentou que a reunião 
«aconteceu no momento em 
que várias agências de cooperação estão a 
concluir o seu ciclo de financiamento e 
iniciar novas áreas de intervenção. Calha 
bem, porque essas novas áreas vão tomar 
em conta assuntos que constam no nosso 
Plano de Ações Prioritárias (PAP) para o 
triénio 2013/2016. Aconteceu também 
no período em que São Tomé e Príncipe 
está a preparar com os nossos parceiros 
várias missões técnicas, várias comissões 
mistas, pelo que essas preocupações vão 
entrar nos dossiês dessas comissões».

Entretanto, falou-se da necessidade de 
reativar a Unidade de Coordenação das 
Ajudas e o mecanismo de financiamento 
dos projetos, o melhor enquadramento do 
emprego no PAP. 

O arquipélago ainda tem trabalho a fa-
zer para melhorar o seu nível de credibilida-
de. O ministro do Plano e Finanças lem-
brou que uma das insuficiências é a fraca 
capacidade do país em absorver as ajudas 
públicas ao desenvolvimento. Para Hélio 
de Almeida, foi importante «colher dos 
nossos parceiros subsídios, métodos e pro-
cedimentos que possam melhorar este 
constrangimento. Agora vamos passar para 
uma nova etapa, que será a materialização 
dos 31 programas que estão previstos neste 
Plano de Ações Prioritárias». Estão em cur-
so discussões para se encontrar mecanismos 
mais eficazes de financiamento dos progra-
mas e projetos. 

FUNDO FIDUCIÁRIO
O Executivo propôs a constituição de um 
fundo fiduciário, o «basket fund», em que 
na comissão de gestão estariam representa-
dos os doadores, a sociedade civil e o setor 
privado, sob a liderança do Governo, atra-
vés do Ministério do Plano e Finanças.

Segundo o primeiro-ministro, a sua es-
trutura integraria «um comité de aprovação 
ou que funcionaria como órgão de decisão 
encarregue de aprovar os projetos que lhe 

são submetidos pelos distritos e a Região 
Autónoma do Príncipe, destinados a ser 
executados pelas ONG, o setor privado e as 
instituições públicas e para-públicas». Se-
gundo Gabriel Costa, «o objetivo é acelerar 
o processo de descentralização, conferindo, 
simultaneamente, plenos poderes às coleti-
vidades locais e regional na formulação e na 
escolha de atividades respeitantes aos seus 
interesses específicos.

A proposta inscreve-se na adoção de 
uma nova política de gestão da Ajuda Pú-
blica ao Desenvolvimento face ao compro-
misso do Governo em melhorar a situação 
dos cidadãos mais vulneráveis num quadro 
de difícil situação socioeconómica do país. 
A finalidade é «melhorar significativamente 
a taxa de execução dos projetos», «aumentar 
o nível de transparência e de responsabiliza-
ção perante os são-tomenses e perante os 
nossos parceiros». 

O chefe do Governo insistiu também 
que «o país precisa, em primeira linha de 
desenvolver os esforços internos e a sua 
própria capacidade de mobilizar recursos 
internos». 

Para o coordenador resi-
dente do Sistema das Nações 
Unidas que colaborou na or-
ganização da conferência, «a 
implementação do PAP inscreve-se num 
contexto mundial de eficácia da ajuda ao 
desenvolvimento para reduzir a pobreza a 
curto prazo, procurando erradicá-la total-
mente a longo prazo». José Salema entende 
que «esta implementação nos oferece a 
oportunidade de harmonizar os nossos 
procedimentos e de os alinhar de acordo 
com as necessidades do país, e sobretudo, 
de restituir ao país a iniciativa de desenvol-
vimento em geral e, em particular, o desen-
volvimento do reforço das suas capacidades 
naturais e endógenas». 

Numa primeira fase, o Governo neces-
sita de 24 milhões de dólares para financiar 

projetos sociais. E, num segundo momen-
to, de outros 80 milhões.

De lembrar que o período em causa 
vai coincidir com a preparação de elei-
ções locais e legislativas.

Os objetivos estratégicos definidos 
por STP nesse período são: atingir uma 
taxa de crescimento do PIB de 6% no 
mínimo, criando condições para uma 
diversificação consistente da economia; 
reduzir a 10% a percentagem da popula-
ção vivendo em situação de pobreza, 
promovendo atividades geradoras de 
rendimento e melhorando as suas capaci-
dades produtivas; e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de base de toda a popula-
ção, sobretudo a mais vulnerável.

Na visão de médio prazo que sustenta 
aqueles objetivos estratégicos pretende-se 
um «São Tomé e Príncipe bem governa-
do, com instituições fortes e credíveis; 
com um ambiente favorável ao cresci-
mento económico sustentado e integrado 
na redistribuição dos rendimentos; com 
recursos humanos bem formados e pre-
parados para os desafios do desenvolvi-
mento e um país que valorize o patrimó-
nio cultural e garanta a igualdade das 
oportunidades entre o género».

Anos de esforços valeram ao arqui-
pélago reconhecimento internacional 
em alguns domínios. Por exemplo, STP 

recebeu o Prémio de Excelência 2013 da 
Aliança dos Líderes Africanos para a luta 
contra o paludismo pelo impacto e exe-
cução das ações e políticas de combate a 
esta doença. O país foi igualmente 
agraciado com um diploma da FAO por 
se ter  at ingido uma das metas do 
ODM1, que é a redução de número de 
pessoas sofrendo de má nutrição.

Há igualmente bons resultados e 
potencialidades no que respeita aos 
ODM 2, 4, 5 e 6, que servem de estímu-
lo para se avançar e constituem exemplo 
de solidariedade da comunidade inter-
nacional. 

Atingir uma taxa de crescimento 
do PIB de 6% é um dos objetivos 
até 2016

O país precisa de desenvolver 
esforços internos e capacidade
de mobilizar recursos internos,
diz Gabriel Costa 
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providência cautelar interposta pelo Tribunal 
de Primeira Instância, limitando claramente a 

ação da empresa Agripalma no sul da ilha de São Tomé, 
reveste-se de um valor que não deve ser subestimado. 
Céticos, apáticos, descrentes, pessimistas e toda a cabis-
baixa e cochichante coluna dos que abo-
minam todos aqueles que se recusam a 
cruzar, fatalmente, os braços, começaram 
por desvalorizar o Movimento Civil Con-
tra a Desflorestação no Sul, vaticinando a 
sua inutilidade. E houve os que, somando 
ao pessimismo uma razoável dose de 
má-intenção, acusaram os ativistas que 
se levantaram contra a progressiva devasta-
ção do extremo sul da ilha de não passarem 
de egocêntricos, sedentos de visibilida-
de, contaminados por modismos ecolo-
gistas. «Tornou-se chique exibir preocupa-
ções ambientalistas», zombaram. 

O Procurador-Geral da República não afinou por esse 
diapasão e, com celeridade, remeteu o contundente e 
fundamentado pedido de solicitação de uma providência 
cautelar ao Tribunal que, igualmente, agiu, sem grandes 
delongas. Para surpresa da maioria dos são-tomenses, 
habituados a que os processos feneçam ad aeternum nos 
tribunais, depois de amarelecerem no Ministério Público, 
a juíza Eurídice Pina fez baixar, em finais de julho, um 
despacho cujas cláusulas assumem a proteção da biodiver-
sidade do sul da ilha de São Tomé, santuário de espécies 
endémicas preciosas e em sério risco de extinção.  

Não tendo a providência cautelar ido tão longe quanto 
desejaria o Movimento civil, o qual havia requerido a ces-
sação temporária do acelerado desmatamento e plantio 
de plameiras de dendém para produção, em larga escala, de 
óleo de palma, a juíza Eurídice Pina Dias brandiu contudo 
um inequívoco cartão amarelo à sociedade são-tomense 
de capital maioritariamente belga, interditando-lhe o 
acesso à zona tampão do parque natural obô, bem como 
aos morros, zonas ribeirinhas e todas as outras onde este-
jam em causa a fauna e a flora protegidas. Nos termos do 
despacho judicial, a Agripalma tem de respeitar um limite 
de 40 metros nas margens dos rios, riachos e lagoas, estan-
do proibida, nessas áreas, de utilizar produtos fitossanitá-
rios. A desolada nudez do Pico Caué, o ponto mais alto do 
arquipélago, até há bem pouco rodeado de uma vegetação 

exuberante, testemunha o impacto da ação da empresa 
Agripalma e a importância que o Movimento civil e os ci-
dadãos mais atentos atribuíram à providência cautelar. 

O determinado levantamento de um setor da habi-
tualmente tímida opinião pública são-tomense contra 

o ritmo e o processo de desmatamento 
no sul não equivale, contudo, a uma 
rejeição liminar de um projeto que já 
emprega centenas de pessoas, numa das 
regiões mais atingidas pelo desemprego 
e pela pobreza. A Agripalma reitera estar 
concebida como um projeto integrado 
de amplo espectro, com valências sociais 
e económicas, virado para o atendimento 
das necessidades das populações do sul 
e consentâneo com o desenvolvimento 
sustentável do país. 
   É isso que querem os que exigiram a 

providência cautelar. E nessa linha se devem bater Gover-
no, Assembleia Nacional e as instâncias de decisão que 
permitiram os níveis que a devastação atingiu, com o 
consequente desrespeito dos direitos dos pequenos pro-
prietários de terras.   

Há-que fiscalizar agora a implementação da providên-
cia cautelar, articulando a defesa do meio ambiente, os 
imperativos de ordem social e económica, os direitos dos 
pequenos proprietários espoliados e a preservação de uma 
rica biodiversidade que inclui espécies únicas no mundo.

    Uma vitória da sociedade civil? Sim. Graças à mo-
bilização de cidadãos nacionais e estrangeiros dentro e fora 
do país, com o firme apoio de organizações ambientalistas 
como a Bird Life e a Quercus, de biólogos, bloguistas, in-
ternautas e jornalistas. 

O Movimento Civil contra a Desflorestação do Sul 
sabe que a batalha continua mas, ao conseguir que o Tri-
bunal interpusesse a providência cautelar, sabe também 
que protagonizou já um bom exemplo de cidadania. 

Agripalma tem de respeitar um limite 
de 40 metros nas margens dos rios, 
riachos e lagoas, estando proibida 
de utilizar produtos fitossanitários

A crónica de Conceição Lima

Um bom exemplo
de cidadania

mariasaolima@hotmail.com
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braço de ferro entre parti-
dários e adversários do ex-
-Presidente Mohamed Morsi, 

destituído a 3 de julho pelos militares, 
acabou num massacre. Desde o assalto 
dado, a 14 de agosto, pela polícia contra 
os manifestantes, entrincheirados nas 
praças Rabaa al-Adawiya e Nahda no 
Cairo, um rio de sangue divide os egíp-
cios em dois campos, aparentemente 
irreconciliáveis. 

Pior: cada campo alinha os seus mor-
tos e feridos, o sangue dos seus «mártires» 
como arma de arremesso contra o adver-
sário, diabolizando-o, tarefa fácil na era 
dos telemóveis e da internet. 

Quantos mortos? Segundo a Amnis-
tia Internacional, 928 civis teriam per-
dido a vida em cinco dias, ou seja, mais 
que durante a revolução de fevereiro de 
2011, que provocou a queda do regime 
de Hosni Mubarak. O ministério da 
Saúde avançou o número de 628 mor-
tos – dos quais cerca de 50 polícias – até 
à instauração do estado de emergência 
em metade do país a 15 de agosto. Nes-

sa altura, os Irmãos falavam em mais de 
2000 mortos, subindo até 4200, in-
cluindo 52 presos massacrados numa 
alegada tentativa de evasão. 

Mohannad el Sangary, um dos ati-
vistas que lançou a campanha «não à 
violência», que convida os habitantes do 
Cairo a bater tampas de panelas ao anoi-
tecer para fazer cessar a repressão, não 
tem ilusões. Diz que «as rivalidades polí-
ticas atingiram níveis extremos, as pes-
soas parecem pensar que os seus inimi-
gos não merecem participar no governo 
do país e os que falam em acabar com a 
violência são vistos como traidores por 
ambos os lados».

Foi o que aconteceu com Mohamed 
el Baradei, prémio Nobel da Paz, que 
tinha apoiado a destituição de Morsi e 
fora nomeado vice-presidente interino. 
Baradei já escrevia a 2 de agosto que não 
iria aguentar muito mais tempo porque 
a maioria era contra o prolongamento 
das tentativas de mediação. Pôs os en-
viados dos Estados Unidos, da União 
Europeia e da União Africana em con-

tacto com o Presidente deposto, mas 
todos os seus esforços fracassaram. De-
mitiu-se depois do assalto e é agora 
acusado por uns e outros de favorecer as 
ingerências estrangeiras. 

A INCOMPREENSÃO DO OCIDENTE
Os apelos da comunidade internacional 
à reconciliação e ao diálogo seriam ape-
nas patéticos se não revelassem a dramá-
tica incompreensão do Ocidente pelas 
convulsões que agitam o mundo árabe-
-muçulmano, que não obedecem aos 
estereótipos sobre a «transição», a «legi-
timidade democrática», os direitos hu-
manos e a lei internacional. 

Esquecidos dos antecedentes da crise 
(ver África21 de agosto), muitos destes 
analistas agitam o fantasma de uma 

egito

O sangue dos mártires
como arma de destruição religiosa 

«Não pensem que aqueles que sucumbiram 
combatendo na senda de Deus morreram: vivem 
junto de Deus e recebem dele os seus alimentos

Al Corão, Surate III, versículo 163

niCole Guardiola  

O

Em meados de agosto
os Irmãos falavam
em mais de 2000 mortos 
subindo até 4200
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guerra civil como a que assolou a Argélia 
depois do golpe militar de 1991 ou de 
um conflito de tipo sírio. As suas priori-
dades são acabar com a repressão e 
obrigar os militares a organizar eleições! 

Pelo contrário, os atores do drama 
conhecem bem o pensamento e a forma 
de reagir dos diplomatas e da imprensa 
ocidental e procuram capitalizar para a 
sua «causa» estes reflexos condicionados 
pela ignorância e o preconceito. 

A maioria dos egípcios recusa a dico-
tomia entre «pacíficos manifestantes anti-
-golpe militar» por um lado, militares 
corruptos e partidários do antigo regime, 
por outro, e não quer ser obrigada a esco-
lher de novo entre uns e outros, como 
aconteceu nas eleições presidenciais de 
2012. Muitos dos que aplaudiram a 
queda de Morsi consideram que o recur-
so à força era inevitável e mesmo urgente. 
Não acreditam que todos os Irmãos Mu-
çulmanos são «terroristas» como afirma o 
Governo e a quase totalidade da impren-
sa egípcia, mas também não aceitam a 
«vitimização» dos islamistas.

Sabem que as igrejas incendiadas, os 
ataques contra aldeias e lojas cristãs, os 
ataques contra esquadras da polícia e 
outros edifícios públicos (incluindo um 
museu de antiguidades) e o caos san-
grento que reina no Sinai (com mais de 
70 mortos entre as forças de segurança) 
não são uma invenção e encaram esta 
violência como uma antecipação do que 
poderia acontecer sob o mandato de 
Morsi. 

As forças de segurança podem inclu-
sivamente ter de intervir para proteger 
os Irmãos da fúria popular, como acon-
teceu durante a evacuação da mesquita 
da praça Ramsés no Cairo.

Com o estado de emergência e o re-
colher obrigatório instaurados (e respei-
tados) a calma tende a regressar às ruas 
da capital, as manifestações são cada vez 
menos numerosas e muitas foram anula-
das «por razões de segurança». 

Em todo o caso, o Governo e os 
militares estão a fazer tudo para retomar 
o controlo da situação e travar a escalada 
de violência: as mesquitas devem per-

manecer encerradas fora das horas das 
orações e foram proibidas as milícias de 
bairro, que estavam a organizar-se para 
impedir as infiltrações de «terroristas». 

O SANGUE DOS MÁRTIRES 
Durante 40 dias, os Irmãos prepararam os 
fiéis para o embate com as forças de segu-
rança dizendo-lhes «Teremos mártires, o 
preço a pagar será elevado mas a vitória 
espera por nós no fim do caminho». As 
suas preces não foram entendidas, o san-
gue dos mártires não serviu para recon-
quistar a confiança dos egípcios e saem 
claramente derrotados, com a maioria dos 
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Opositores da Irmandade Muçulmana perto da Mesquita Al-Fath

Mohamed el Baradei,  
prémio Nobel da Paz, 
apoiante da destituição de 
Morsi, escrevia a 2 de agosto  
que não aguentaria  
muito mais tempo 
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seus dirigentes presos (o Guia Supremo 
Mohamed Badie foi detido a 19 de agos-
to) e abandonados à sua sorte pela maioria 
dos países muçulmanos, à exceção da 
Turquia e do Hamas palestiniano. 

O Governo do Cairo pondera a 
possibilidade de ilegalizar a organização 
mas a maioria dos analistas admite que 
será difícil erradicá-la: desde a sua cria-
ção em 1928, a organização enfrentou 
crises bem mais graves e acabou por se 

DE UM RAIS A OUTRO 

ABDEL FATTAH AL-SISI, 58 anos, o novo 
homem forte do Egito é um enigma para os 
seus pares e terá enganado o próprio ex-Presi-
dente Morsi que o escolheu para chefiar as 
Forças Armadas depois de reformar compulsi-
vamente o arrogante marechal Tantaoui e a 
maioria dos generais que integraram a Junta 
Militar que governou o Egito após o derrube de 
Mubarak. Este filho de comerciantes cairotas, 
que estudou no Reino Unido e nos Estados 
Unidos, era tido como próximo dos Irmãos Mu-
çulmanos, piedoso e conservador (as suas mulher e filhas usam o véu) e franqueou as 
portas dos quartéis aos predicadores integristas. Mas é também um nacionalista zeloso, 
admirador de Nasser e imbuído da ideologia dos Oficiais Livres, garantes da unidade e 
da grandeza do Egito e «defensores do povo». Por isso, depois de avisar várias vezes 
Morsi de que as Forças Armadas não tolerariam que a degradação das instituições esta-
tais levasse o país à beira da implosão, atuou com fria determinação e com uma brutali-
dade que não deixou qualquer hipótese de resistência à Irmandade. Mas há também 
quem diga que o seu poder é mais aparente que real e que por detrás dele quem manda 
realmente são os generais da geração precedente que decidiram sempre quem podia 
preencher o cargo de Presidente do Egito – incluindo o próprio Morsi – e os postos-chave 
da administração e da economia, pública e privada. Se a corrupção é uma das pragas do 
Egito, o «jovem» Al-Sisi tem a fama de ser um homem íntegro, duro mas justo, mais 
próximo da classe média que do grande capital cosmopolita. 

HOSNI MUBARAK, 85 anos, foi escolhido pe-
los seus pares para suceder a outro general: 
Anwar Sadate, assassinado em outubro de 
1981, durante um desfile militar, por membros 
da Jihad Islâmica egípcia – fundada por dissi-
dentes dos Irmãos Muçulmanos – enfurecidos 
pela assinatura da paz com Israel e a repres-
são desencadeada contra a intelligentzia e to-
das as oposições – dos comunistas e nasseris-
tas aos islamistas. Governou o Egito com mão 
de ferro até janeiro de 2011 quando os ventos 
da revolta que tinham provocado a queda do ditador tunisino Ben Ali atingiram o Cairo e 
a mítica praça Tahir. Como Ben Ali, a corrupção e a ganância do clã familiar foram as 
causas mais próximas da queda do «faraó» que moldou os destinos do Egito moderno, 
país de contrastes e gritantes desigualdades, onde uma oligarquia opulenta convive 
com a miséria dos camponeses e dos operários e marginais dos subúrbios das grandes 
cidades do Delta, onde o Estado investiu em projetos realmente «faraónicos» o dinheiro 
que faltava para construir escolas e hospitais. Sob o mandato de Mubarak, no Egito, 
país mais populoso do mundo árabe, a grande Universidade do Cairo perdeu o seu 
papel de farol da cultura islâmica em benefício dos institutos financiados pelas petro-
-monarquias do Golfo, mais ricos mas defensores de um Islão retrógrado e rigorista. 
Mas soube impor-se como interlocutor privilegiado do Ocidente na gestão do interminá-
vel conflito israelo-árabe e porta-voz dos «moderados». Os egípcios, que aplaudiram a 
sua demissão forçada pelos militares e a sua prisão, assistiram com crescente irritação 
à tragicomédia dos seus sucessivos julgamentos todos inconclusivos. A «libertação 
condicional» deste homem velho e doente, por se ter esgotado o prazo legal da sua 
prisão preventiva, em plena repressão dos Irmãos Muçulmanos não provocou a ira dos 
«revolucionários», apenas confirmou os disfuncionamentos da «justiça» egípcia. Como 
disse um anónimo, «Mubarak pertence ao passado, o problema é com o futuro» e este 
está – de momento – nas mãos do general Al-Sisi, que jurou a pés juntos não ter nenhu-
ma vontade de ser o novo chefe do país dos Faraós. 
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Analistas ocidentais  
agitam o fantasma  
de uma guerra civil  
como a da Argélia após  
o golpe militar de 1991

impor como interlocutor privilegiado 
dos militares, antes e depois da queda de 
Mubarak, graças à sua implantação en-
tre a população mais carenciada.

Falhou quando chegou ao poder e 
quis levar à prática o projeto do seu fun-
dador de restauração do Califado islâmi-
co. Ou seja: não foi capaz de se transfor-
mar num partido político «normal», 
aberto às críticas e ao compromisso. 

Terá aprendido com a experiência 
que o Egipto moderno não suportará 
uma nova ditadura, sobretudo teocráti-
ca? É muito cedo para antecipar quem, 
dos radicais ou dos pragmáticos, levará a 
melhor dentro do campo islamista, e a 
situação no Sinai prova que os djihadis-
tas internacionais aproveitaram a crise 
política para abrir uma nova frente da 
sua guerra santa, perigosamente próxi-
ma de Israel e do Canal de Suez. 

O novo homem forte do Egipto, o 
general Abdel Fattah al-Sisi, um muçul-
mano praticante, que estudou no Reino 
Unido e nos Estados Unidos, reafirmou-
-se a favor de um diálogo inclusivo com 
todas as forças políticas para pôr fim à 
crise. Os mais otimistas estimam que a 
razão acabará por prevalecer. Mas para 
isto é preciso tempo e sobretudo meios 
para melhorar as condições de vida de 
88 milhões de egípcios, o que não foi 
possível encontrar até agora. 



 África21– setembro 2013  53

+351 211 121 717
www.internacionalcuf.com

Saiba mais sobre o Plano Maternidade

PREPARE O NASCIMENTO

DO SEU BEBÉ

A saúdecuf é uma rede de Hospitais e Clínicas em Portugal que associa mais de 65 anos de experiência e inovação num 
modelo de saúde que tem por base a qualidade do corpo clínico, o acesso à mais moderna tecnologia médica e à humanização 
dos cuidados prestados.
Os hospitais da rede saúdecuf disponibilizam o Plano Maternidade, que inclui todos os cuidados, desde o primeiro dia da 
gravidez até ao parto e no regresso a casa.

A pensar nas futuras mães e nos seus bebés, a saúdecuf desenvolveu o Plano Maternidade.
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vitória de Robert Mugabe e do seu par-
tido ZANU-PF nas eleições gerais de 31 
de julho no Zimbabwe não constituiu 

uma surpresa. O adversário principal, Morgan Ts-
vangirai, líder do MDC da oposição, tinha avisado 
que, nas atuais circunstâncias, as eleições não pode-
riam produzir «resultados credíveis», justificando 
antecipadamente a derrota anunciada pela «fanto-
chada eleitoral» e a fraude «gigantesca». 

Contudo, a magnitude do «desastre» desconcer-
ta e preocupa os mais convictos apologistas da alter-
nância democrática. Com 61% dos votos a favor de 
Mugabe, logo na primeira volta, e uma maioria su-
perior a dois terços dos mandatos no Parlamento de 
Harare para o ZANU-PF, o triunfo do «velho Bob» 
como é carinhosamente chamado pelos seus pares 
africanos, é demasiado esmagador para não suscitar 
interrogações. 

Como afirmou o correspondente da BBC, An-
drew Harding, após o anúncio dos resultados, «as 
eleições costumam produzir respostas, mas as do 
Zimbabwe sugerem sobretudo perguntas».

A primeira diz obviamente respeito à credibi-
lidade dos resultados. Na ausência de observado-

res europeus ou americanos – não autorizados – a 
missão da União Africana, dirigida pelo ex-Presi-
dente nigeriano Olusegun Obasanjo, declarou 
que o escrutínio tinha sido «livre, honesto e cre-
dível» sem omitir a existência de «irregularida-
des». Os observadores da SADC pronunciaram-se 
no mesmo sentido e todos os Chefes de Estado 
dos países-membros da organização regional feli-
citaram Mugabe pela reeleição, à exceção do 
Botswana, que pediu a realização de investiga-
ções internacionais sobre as queixas apresentadas 
pela oposição e organizações não-governamentais 
locais. 

As ONG denunciaram três tipos de manipu-
lações: a não inscrição de numerosos eleitores dos 
cadernos eleitorais; o «voto assistido» (autorizado 
pela lei mas apenas para os eleitores analfabetos 
ou deficientes), a propaganda e as intimidações à 
porta das assembleias de voto. 

A Comissão Eleitoral admitiu que cerca de 
300.000 eleitores não puderam exercer o seu di-
reito de voto. Fontes próximas da oposição eleva-
ram este número até um milhão, afetando sobre-
tudo as zonas urbanas, onde o MDC está mais 

zimbabwe

O inoxidável
«velho Bob»

No poder desde a independência da ex-Rodésia em 1980, Robert 
Mugabe, 89 anos, acaba de ser reeleito Presidente do Zimbabwe,  

para um mandato de cinco anos. Apesar das sanções  
e acusações de fraude, a sua popularidade parece indesmentível  

e a sua longevidade exaspera a oposição.

niCole Guardiola

A
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implantado. Nas zonas rurais foram detetados 
casos de duplicação de nomes e «eleitores-fantas-
ma» (mortos ou ausentes). 

Foi sobre esta base que Tsvangirai apresentou 
um recurso perante o Tribunal Supremo, para 
que anule os resultados e exija a repetição do es-
crutínio, no entanto, sem os protestos e manifes-
tações de rua que tinham marcado as eleições de 
2008. 

A segunda pergunta diz respeito à derrota de 
Tsvangirai e do MDC. O primeiro-ministro, 
vencedor da primeira volta das eleições presiden-
ciais de 2008 com cerca de 48% dos votos, obte-
ve agora 35%, e o MDC perdeu mais de metade 
dos 99 deputados então eleitos, apesar de uma 
campanha reconhecidamente mais «pacífica» que 
há cinco anos. 

Aparentemente, a partilha do poder imposta 
pela comunidade internacional em 2009, para 
evitar a guerra civil que parecia iminente, não 
beneficiou a oposição. Mugabe e o ZANU-PF 
conservaram a iniciativa política e o controlo do 
aparelho de Estado; a nomeação pelo MDC de 
proeminentes dirigentes (brancos) do movimen-

to ajudou à propaganda do regime, que sempre 
apresentou este partido como um cavalo de Troia 
da minoria branca e Tsvangirai como um «fanto-
che» ao serviço de interesses neocoloniais. 

Segundo a jornalista sul-africana Liesl Louw, 
consultora do Instituto de Estudos de Segurança de 
Pretória, Mugabe conseguiu capitalizar os resulta-
dos positivos alcançados pelo Governo de Unidade 
Nacional, apresentando a incipiente recuperação 
económica – resultante da dolarização da econo-
mia, de investimentos chineses e da abertura de 
grandes minas de diamantes – como um resultado 
das políticas do ZANU-PF. E se os progressos não 
ocorreram de forma mais rápida, é porque o Zim-
babwe continua a ser alvo de sanções económicas 
dos Estados Unidos e da União Europeia, como 
parte de uma conspiração visando apear os «patrio-
tas» do poder para os substituir por dirigentes 
submissos.

ECONOMIA E POPULARIDADE
A propaganda difundida pelos media às ordens do 
regime e a perseguição dos opositores ou simples 
críticos não bastam para explicar a popularidade de 
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Robert Mugabe nas celebrações do Dia dos Heróis, a 12 de agosto

A surpreendente
recuperação
da agricultura 
foi decisiva
para a vitória
de Mugabe
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Mugabe junto das bases, tradicionalmente rurais, 
do ZANU-PF e, em particular, entre os campone-
ses da sua etnia shona. A surpreendente recuperação 
da agricultura, principal riqueza e fonte de divisas 
do país, totalmente arruinada pela violenta reforma 
agrária empreendida em 2000 e a expropriação das 
grandes propriedades nas mãos de 4000 farmers 
brancos foi um fator decisivo, geralmente ignorado 
no Ocidente e no resto de África. 

Dados do Banco Mundial revelam que a pro-
dução zimbabueana de tabaco – que atingira o seu 
nível mais baixo em 2006 – foi de 160.000 tonela-
das em 2012 (totalmente absorvida pelos mercados 
chinês e asiático em forte expansão), o que represen-
ta 70% da média dos anos de 1990. A produção de 
milho situou-se nos 85% do nível anterior às 
expropriações. 

Este – relativo – sucesso económico produziu 
efeitos sociais ainda mais espetaculares. O setor 
agrícola emprega atualmente um milhão de traba-
lhadores (contra 400.000 antes da reforma). Mas, 
sobretudo os 18.000 agricultores negros contem-
plados pelas distribuições de terras estão a conseguir 
tornar as suas quintas economicamente viáveis e 
auferem rendimentos equivalentes aos salários dos 
funcionários – enfermeiros e professores primários 
– da classe média urbana, como observou a investi-
gadora britânica Teresa Smart, que participou em 
missões no terreno. 

O sul-africano Sabelo Ndolovu vai mais lon-
ge e afirma que «a reforma agrária não foi o desas-
tre que pensávamos no início. O acesso à posse 
da terra mudou a vida das gentes. De facto, são 
agora prósperos». 

É quanto basta para explicar as enormes ex-
pectativas – e a forte polémica – suscitadas pela 
promessa eleitoral de Mugabe de aplicar a mesma 
receita a todas as atividades económicas com a 
«indigenização» da indústria e dos serviços, que 
obrigaria as empresas maioritariamente detidas 
pela minoria branca a ceder 51% do capital – e 
dos lucros – a sócios negros. 

A última pergunta diz respeito ao futuro do 
regime e da oposição. Sobreviverá o MDC a esta 
derrota? Tsvangirai anunciou que não participará 
em nenhuma das próximas instituições, mas há 
quem pergunte se não deveria também aceitar a 
sua parte de responsabilidade no descalabro elei-
toral e pôr o cargo de líder do MDC à disposição 
dos militantes. 

No ZANU-PF, a corrida à sucessão de Mu-
gabe, que apareceu visivelmente cansado durante 
a campanha, está aberta por lei natural. O «velho 
Bob», que mandou os seus adversários «para o 
Inferno» e os críticos «para o galheiro» e conside-
ra o seu combate como «um confronto entre 
África e Europa», parece determinado a conti-
nuar no leme. 

Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai 
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s chefes de estado e de gover-
no dos países membros da Co-
missão do Golfo da Guiné, na 

sua reunião em Malabo de 10 de agosto, 
tomaram um bloco de medidas tenden-
tes a reforçar as estruturas e definições da 
entidade. Ao mesmo tempo procederam 
a novas designações dos cargos executi-
vos, com uma configuração tradutora 
dos equilíbrios na área.

Assim, a Nigéria recebeu a função de 
secretariado executivo, enquanto as secreta-
rias adjuntas foram distribuídas por dois 

países: Assuntos Políticos para Angola e 
Recursos Naturais para os Camarões. As 
duas direções ficaram com o Gabão (Finan-
ças) e Guiné Equatorial (Administração).

O Presidente equato-guineense pas-
sou a assumir a Presidência rotativa, car-
go até aqui exercido por José Eduardo 
dos Santos. Aliás, outra personalidade de 
país de língua oficial portuguesa, o santo-
mense Miguel Trovoada, desempenhou 
papel executivo importante na Comissão, 
sobretudo na sua fase de lançamento e de 
fixação de perspectivas. 

Estas perspectivas aparecem agora, 
conforme se depreende do relatório adota-
do pelo Conselho de Ministros da CGG 
aos Chefes de Estado, como voltadas a 
propostas de harmonização legislativa marí-
tima e correspondentes medidas de segu-
rança; provável configuração como grupo 
de pressão petrolífero e consultas políticas, 
embora neste plano se notem grandes dife-
renças de regimes na área. 

O relatório de funcionamento subli-
nhou também a existência de pagamentos 
em atraso pelos Estados-membros, proble-
ma crônico na maioria das entidades africa-
nas, sejam continentais ou regionais. 

São membros da CGG, Angola, Ca-
marões, Congo-Brazzaville, RD Congo, 
Gabão, Nigéria e São Tomé e Príncipe. 
Durante a reunião de Malabo foram anun-
ciadas intenções de adesão por Gana, Costa 
do Marfim e Libéria, tendo o encontro fixa-
do normas para entrada de novos mem-
bros, não havendo sinais de obstáculos a 
estas três candidaturas. Ficariam faltando, 
por enquanto, Benim e Togo.

O Golfo da Guiné em si passou a ga-
nhar forte relevo internacional em virtude 
das suas jazidas petrolíferas, cujas reservas 
assumem impacto estratégico na economia 

golfo da guiné

As perspectivas reforçadas 
do Golfo da Guiné

A insegurança motivada pelos ataques dos piratas no Golfo 
da Guiné faz aumentar as tarifas de fretes e seguros marítimos 
nesta rota

Jonuel Gonçalves

O

Cimeira Comissão do Golfo da Guiné em Malabo, capital da Guiné Equaturial
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mundial. Não apenas Nigéria e Angola são 
os dois maiores produtores subsarianos de 
crude, mas ainda novas reservas da área são 
descobertas, criando uma faixa de alto valor 
através do Atlântico Sul até ao Brasil, cujo 
off shore tem vários poços em atividade.

Por essa razão, Eduardo dos Santos, no 
seu discurso de abertura, sublinhou a exis-
tência da Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul (ZOPACAS), organismo que 
também já foi dirigido por Angola, tendo 
hoje o Uruguai na Presidência rotativa. No 
mesmo discurso, o Presidente angolano re-
feriu-se também às comunidades de desen-
volvimento dos sete Estados da CGG: da 
África do Oeste, Central e Austral, dado 
revelador da abrangência ganha pela pró-
pria noção de Golfo da Guiné.

Na verdade as regiões, em todos os 
continentes, evoluem em função não só de 
dados geográficos mas também políticos e 
econômicos. As contiguidades territoriais e 
o traçado da «veia petrolífera» não podiam 
deixar de impor novos limites ao Golfo, 
estendendo-o a sul para Angola e a norte 
para a Libéria, sem excluir novos alarga-
mentos nas vizinhanças.

Esta formatação regional tem capaci-
dade, a prazo, até para definir o Golfo da 

Guiné como nova macrorregião africana, 
a acrescentar às cinco tradicionais (Norte, 
Oeste, Centro, Leste e Austral). O petró-
leo é fator essencial nessa hipótese, sobre-
tudo se der lugar a transferência de recur-
sos para outros setores produtivos, ou 
seja, se o Golfo se transformar em zona 
de desenvolvimento.

Países como Angola confirmariam 
sua posição geográfica simultânea em vá-
rias regiões de África, como também su-
cede, por exemplo com a Tanzânia na 
costa do Índico.

PIRATARIA E COOPERAÇÃO NAVAL
Um desafio de segurança imediato cons-
titui outro foco de atenção mundial.  
O desenvolvimento da pirataria, a ponto 
da Organização Marítima Mundial ter 
assinalado maior volume de ataques no 
Golfo que em frente à Somália. Neste 
caso, a redução da pirataria decorre da 
intervenção de marinhas de guerra de 
grandes potências, situação que pode re-
petir-se no Golfo da Guiné, caso os países 
das suas margens não consigam dar ga-
rantias de eficácia na redução da ameaça.

O tema foi de novo abordado em 
Malabo, após ter sido, semanas antes, 
objeto de reunião especial nos Cama-
rões, a nível de ministros da Defesa. De 
facto, o Golfo é ponto de passagem 
obrigatório na movimentação de merca-
dorias das Áfricas central e austral para 
os mercados do norte e de ligação entre 
as duas margens do Atlântico, onde as 

trocas africanas com o Brasil não cessam 
de aumentar.

A insegurança que se instala já é 
motivo para aumento das tarifas de fre-
tes e seguros marítimos nesta rota.

Mas é a própria extração petrolífera 
que se encontra ameaçada. A maior 
parte dos assaltos tem base na Nigéria, 
sendo o seu litoral o mais afetado até 
aqui. Casos nas proximidades do Togo e 
Benim já foram registados e, seguindo a 
experiência somali, é evidente que quan-
to mais dinheiro os piratas obtêm com 
regastes e roubos mais capacidade técni-
ca conquistam, incluindo embarcações 
mais rápidas e maior poder de fogo. 

Portanto, há aqui matéria para obri-
gatória cooperação naval, implicando 
desde logo a criação de marinhas de 
guerra de dimensões respeitáveis. O as-
sunto chama a atenção de duas forças 
navais dessa dimensão, exteriores ao 
Golfo, mas com vizinhança por serem 
sul-atlânticos: África do Sul e Brasil. Este, 
aliás, tem com a Namíbia um acordo 
para formação da marinha namibiana. 
Além deles, a França mantém uma pre-
sença naval constante no Golfo.

Assim, temos um quadro composto 
por um grande recurso natural numa zona 
de alta sensibilidade estratégica. A vontade 
política de dar envergadura à Comissão do 
Golfo da Guiné aparece na sequência des-
te quadro e pode reconfigurar tanto África 
como o Atlântico Sul, do ponto de vista 
geoestratégico e geoeconômico. 
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prazo para o desafio foi defi-
nido em 2003 em Moçambique 
com o lançamento do Progra-

ma Integrado de Desenvolvimento Agrí-
cola da União Africana (CAADP) e rea-
firmado durante o encontro de alto 
nível organizado pela União Africana e 
pela FAO, com apoio do Instituto Lula, 
em Addis Abeba a 30 de junho e 1 de 
julho. Desse encontro participaram cer-
ca de quatrocentas pessoas, sendo seis 
chefes de Estado e de Governo, minis-
tros da Agricultura de todos os países 
africanos, todos os organismos multila-
terais do mundo, grandes ONG, estu-
diosos, representantes de cooperativas, 

sindicatos e outras entidades da socieda-
de civil. E teve como convidado especial 
o ex-Presidente Lula da Silva, símbolo 
da luta pela erradicação da fome e da 
miséria no Brasil.  

O evento realizado com o lema 
«Rumo ao Renascimento da África: 
Parceria renovada para abordagem uni-
ficada para acabar com a fome na África 
no âmbito do CAADP» além de reafirmar 
este prazo, colocou formalmente pela 
primeira vez, como estratégia para acabar 
com a fome de maneira sustentável, 
além do aumento da produção e da 
produtividade agrícola, o enfrentamento 
dos problemas sociais através dos orça-

mentos dos países da União Africana, 
estabelecendo como prioridade a urgên-
cia da distribuição de renda e da garan-
tia de condições de vida para os mais 
pobres.  

Esta posição adotada na reunião 
torna-se ainda mais importante se levar-
mos em conta que o desenvolvimento 
económico observado no continente 
nos últimos anos tem contribuído para 
o crescimento de uma elite em quase 
todos os países, mas não para a eliminação 
na mesma proporção da miséria, da po-
breza e da fome. Nesse sentido, as novas 
abordagens analisadas no encontro 
apontaram, sobretudo, para a possibili-
dade da adoção em África de programas 
sociais integrados de distribuição de 
renda semelhantes ao adotado pelo Go-
verno brasileiro e que possibilitou a reti-
rada de cerca de 40 milhões de pessoas 
da situação de extrema miséria. 

áfrica

Acabar com a fome até 2025
é o desafio de África 
Encontro na Etiópia reafirma prazo, renova parcerias, unifica 
abordagens, estabelece estratégia e metas, sugerindo roteiros 
para erradicar a fome do continente africano

João Belisario

O

Sede da União Africana em Addis Abeba, Etiópia 
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ANGOLA, ETIÓPIA, MALAWI E NÍGER

Atividades indicadas no roteiro para o primeiro grupo de países envolvidos 
nas parcerias renovadas na luta contra a fome:

• Iniciar um processo para identificar as melhores práticas que podem ser aplicáveis 
a situações particulares;                                                                                                

• Propor realinhamentos e ajustes aos processos, programas e parcerias existentes 
para adaptar a agenda da erradicação da fome com base no «crescimento com 
proteção social»;                                                                                                                         

• Definir objetivos e ambições atingíveis, no nível mais alto de compromisso político 
estabelecendo metas indicativas a serem ajustadas às realidades internas de 
cada país e levando em conta as ambições e metas continentais mencionadas 
anteriormente;                                                                    

• Criar ou fortalecer os planos, programas e roteiros de atividades nacionais e subna-
cionais para atingir os objetivos dos países, usando os processos consultivos mais 
adequados à cultura administrativa e política de cada país;

• Explorar vínculos e sinergias com outros processos em que os países estejam 
engajados; 

• Iniciar a defesa do fim da fome, com foco nas etapas para mobilizar as energias 
de todos os atores, para fortalecer os acordos da coordenação multissetorial  
e identificar um local adequado de liderança do programa;

• Investir em mobilização social ampla, com respaldo de uma comunicação intensa 
e direcionada e atividades de defesa;                                                                                    

• Criar parcerias internas para a ação entre governos centrais e descentralizados, 
com o setor privado comercial, organizações de produtores, atores de cadeia de 
valor de todos os tamanhos e organizações da sociedade civil;

• Ajustar orçamentos do governo, inclusive com a repriorização das alocações 
atuais e aprimoramentos da eficiência de gastos, com apoio de reformas políticas 
e regulatórias para aprimorar incentivos a pequenos proprietários e atores do se-
tor privado para investir num sistema agroalimentar e garantir acesso consistente 
aos mercados;

• Adotar etapas relevantes rumo à adoção precoce de leis apropriadas pelo Direito 
ao Alimento.

• Sugere-se que os quatro países iniciais busquem uma redução de 40% nos próximos 
três a quatro anos 

O «modelo» brasileiro só foi possível 
devido à conjugação de três fatores: desen-
volvimento económico, democracia e 
distribuição do rendimento. Uma vez 
que além de um notável crescimento 
observa-se um amadurecimento das de-
mocracias no continente africano os espe-
cialistas acreditam que, ressalvando-se as 
especificidades de cada país, programas 
semelhantes poderão ser adotados (já o 
são em alguns países) com grandes pos-
sibilidades de sucesso.   

Desde que os governos sinalizem que 
estão dispostos a realizar programas sociais 
e que não estão apenas preocupados com o 
desenvolvimento de obras de infraestruturas 
ou de produção de alimentos, mesmo co-
meçando como projetos pilotos circuns-
critos a uma região ou a uma cidade estes 
programas poderão ser desenvolvidos ao 
longo do tempo com apoio da UA e da 
FAO e de outras instituições. 

MODELO CONTRA FOME E MISÉRIA
Importantes experiências feitas pela 
China, India e Vietname, e também 
pelos países africanos (Angola, Níger, 
Etiópia e Malawi) que estiveram mais 
próximos de cumprir as metas estabele-
cidas pelo CAADP em 2003 – ter 10% do 
PIB investidos na produção de alimen-
tos e 6% de aumento de produtividade 
–, foram igualmente divulgadas e farão 
parte da listagem das melhores práticas 
indicadas para serem partilhadas pelos 
países africanos comprometidos com as 
novas abordagens. Contudo, grande 
parte das discussões e das decisões foram 
fortemente influenciadas pelo «modelo» 
de luta contra a fome e a miséria adota-
do durante o governo do Presidente 
Lula da Silva.  

As decisões tomadas em Addis Abeba 
foram bem além da assinatura de uma 

O desenvolvimento 
económico em África  
nos últimos anos contribui 
para o crescimento  
de uma elite em quase 
todos os países

Lula da Silva oferece uma camiseta da seleção canarinha a Nkosazana Dlamini Zuma, presidente da 
Comissão da União Africana
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Etiópia, Angola, Malawi  
e Níger estão, em princípio, 
envolvidos nas decisões 
tomadas em Addis Abeba

declaração de intenções e do comprome-
timento formal dos presentes, chegando à 
adoção de um conjunto de princípios, 
políticas e estratégias detalhadas para 
serem levadas a prática pelos países afri-
canos. Estabeleceram metas e especial-
mente um roteiro que indica as ações, 
encontros e atividades para serem desen-
volvidas com os países que adotarem 
parcial ou integralmente essas novas 
abordagens e constituiu uma coordena-
ção formada pela UA, FAO e Instituto 
Lula que trabalhará diretamente com os 
países envolvidos.   

Quatro países já estão em princípio 
envolvidos com a adoção integral esta 
nova abordagem: Etiópia, Angola, Ma-

lawi e Níger. Para estes países e outros 
que adotarem a abordagem da parceria 
renovada por completo o roteiro aprova-
do no final do encontro estabelece como 
metas «reduzir a fome em 40% até 2017; 
aprimorar o acesso aos alimentos durante 
todo o ano, reduzindo, portanto a neces-
sidade de obter ajuda alimentar externa em 
dez anos; eliminar a desnutrição crónica 
em menores de cinco anos e melhorar a 
nutrição de mulheres grávidas e crianças 
na primeira infância; dobrar a produção 
de produtos básicos entre cinco e dez 
anos sem comprometer a sustentabilidade 
ambiental de sistemas agrícolas e reduzir 
os níveis de desperdício de alimentos 
não inferiores às médias globais, com a 
meta de minimizar esses níveis mais 
rapidamente». 

Todos os documentos e medidas 
sugeridas no encontro serão levados no 
final do ano para a Assembleia Geral da 
União Africana para serem referendadas 
pelos chefes de Estado, procurando des-

ta forma aumentar o esforço e o com-
prometimento de todos os países na re-
solução de um problema comum. 

Há evidentemente grandes empeci-
lhos que podem atrasar e impedir a reso-
lução do problema da fome que afeta a 
população africana na atualidade, entre 
os quais a extensão dos conflitos armados 
do Norte de África e em outras regiões, 
motivados ou não por ambições de gru-
pos ou por potências estrangeiras interes-
sadas nas riquezas materiais africanas. 

Mas a julgar pela decisão política da 
direção da União Africana e pelo otimis-
mo dos participantes, mais do que ser o 
palco para discursos já vistos e ouvidos 
em outras ocasiões, muitos com resulta-
dos práticos questionáveis, o encontro de 
Addis Abeba poderá tornar-se um marco 
decisivo para resolver o maior problema 
do continente em que um quarto de sua 
população, cerca de 240 milhões de pes-
soas, não tem comida suficiente para se 
alimentar diariamente. 
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líder do ANC encontrava-se em Lisboa 
numa reunião da Internacional Socialista. Du-

rante todo o dia andei a rondar o hotel, onde decorria 
o evento, na hipótese de encontrar alguém da comiti-
va que pudesse abrir uma porta para 
que a delegação da Resistência Timo-
rense fosse recebida por Nelson Man-
dela. Todas as nossas tentativas pare-
ciam inúteis, quer através de amigos 
quer através das entidades governamen-
tais portuguesas. Sabíamos que o ANC 
mantinha boas relações com a Indoné-
sia e por esse facto as hipóteses eram 
mínimas. A Indonésia, apesar da dita-
dura que reinava no país, mantinha 
boas relações com alguns movimentos 
de libertação.  

Entre os membros do staff do ANC estava uma 
senhora que foi sensível ao nosso pedido. A boa notí-
cia chegou ao fim da tarde. No dia seguinte iríamos 
ser recebidos. Nessa noite não dormi. Tive de recorrer 
também à memória para rever aquele momento da 
sua saída da prisão que as televisões transmitiram em 
direto. O seu rosto iluminado e o sorriso largo e feliz 
transmitiam serenidade. Aquele homem que passou 
vinte e sete anos na prisão não guardava rancor e pa-
recia disposto a transformar o passado num futuro 
sem preconceitos. Inclusive partilhar o governo com 
os seus antigos opressores. Claro que ninguém esque-
ce o passado. Acredito que Mandela também não se 
esqueceu. Mas, o que noutros é suscetível de ser cana-
lizado para o rancor, para a raiva e para a vingança e, 
pior do que tudo isso, para a fúria da abastança por 
causa dos tempos passados na penúria, nele transfor-
mou-se em humanidade.  

A meio da manhã chegou a delegação do ANC 
com a azáfama das televisões, dos seguranças e dos ho-
mens do protocolo que ladeavam o Presidente Mande-
la. Passados alguns minutos fomos convidados a subir 
para um dos andares do hotel onde a delegação do 
ANC se instalou. O protocolo indicou-nos uma porta 
de entrada. Na sala estavam reunidas diversas persona-
lidades sul-africanas. Havia um ambiente de informali-
dade e muitos já haviam retirado as respetivas gravatas. 
No centro, sentado numa cadeira, estava Nelson 
Mandela, ele próprio. Parecia muito sério e preocupa-

do com o encontro. Aproximei-me e ocupei uma ca-
deira mesmo defronte dele. O suor escorria pelo meu 
rosto e o nervoso miudinho parecia tomar conta de 
mim. Faltava-me o ar para iniciar a conversa. Nunca 

havia imaginado esse momento. Nem 
mesmo em sonhos. Pedi licença para 
desapertar o nó da gravata. Ele acedeu e 
sorriu. E foi esse sorriso que me abriu a 
fala para agradecer o momento impor-
tante para Timor-Leste. Era a primeira 
vez que Nelson Mandela recebia uma 
delegação da Resistência Timorense. 
Foi-lhe pedido que quando visitasse a 
Indonésia se encontrasse com Xanana 
Gusmão detido na prisão de Cipin-
nang. Escutou-nos com muita atenção. 
Nada disse. Nada prometeu. Quando a 

delegação do ANC deu por terminada a reunião e no 
momento em que me estendeu a mão para se despedir, 
esboçou um sorriso nos lábios ao mesmo tempo que 
sussurrava, your tie! Agradeci o gesto. Arranjei nova-
mente o nó da gravata. Ele sabia que a comunicação 
social esperava por nós.  

Mais tarde, quando visitou a Indonésia, recebeu 
Xanana Gusmão no palácio presidencial. Agora que o 
mundo parece estar a fazer as suas despedidas de 
Mandela, aqui fica um pequeno testemunho sobre 
um grande homem. 

A crónica de Luís Cardoso

Mandela

luis.takas@gmail.com

O

O suor escorria pelo meu rosto  
e o nervoso miudinho  
parecia tomar conta de mim
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turbulência que sacudiu o país em ju-
nho, com milhares de protestos, desde 
então, contra os diversos poderes, a cor-

rupção e a malversação dos dinheiros públicos, 
trouxe novos elementos de imprevisibilidade.

Até há poucos meses, a generalidade dos analis-
tas políticos convergia na ideia de que a reeleição da 
Presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Traba-
lhadores, apesar dos visíveis problemas de liderança, 
dificilmente seria arrebatada por oposicionistas. As 
pesquisas mostravam, até então, claro favoritismo 
de Dilma, mais por inépcia política da oposição do 
que por méritos de governação.

Em poucos dias, o cenário político mudou. As 
manifestações e protestos que decorreram, e conti-
nuam a se fazer, nas principais cidades do país 
mostraram que o gigante sul-americano, que pare-
cia adormecido, acordara estremunhado. Dilma 
Rousseff apareceu nas televisões uma semana depois 
do início dos grandes protestos, sem explicações e 
sem respostas às interrogações do país. Neste qua-

dro, os potenciais candidatos oposicionistas às pre-
sidenciais de outubro de 2014 ganharam novo fôle-
go, embora não estejam imunes aos protestos. 

LULA SEMPRE PRESENTE
Na corrida ao Planalto, o PT e o seu líder histórico, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desempe-
nham papel central. Lula continua a ser o timoneiro 
da estratégia política de poder dos petistas. Em tem-
pos de crise, é ele que surge, com o seu pragmatismo 
ilimitado, como o definidor das políticas de alianças. 
O mesmo Lula que abraçou o político paulista Paulo 
Maluf, um dos símbolos da corrupção na política 
brasileira e do conservadorismo reacionário, para 
conquistar apoios à candidatura, vitoriosa, do petista 
Paulo Haddad à Prefeitura (Câmara Municipal) de 
São Paulo, procura agora costurar as alianças do PT 
para a corrida presidencial.

Em meados de agosto, Lula convidou publica-
mente o governador de Pernambuco, Eduardo 
Campos, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), 

brasil

Os presidenciáveis costuram alianças para 2014
A um ano das eleições presidenciais no Brasil, as principais forças políticas 
já preparam o tabuleiro com vista à disputa do Palácio do Planalto

alfredo Prado BRASÍLIA
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Os presidenciáveis costuram alianças para 2014
para uma conversa. O ex-presidente quer persuadir 
Campos a desistir de se candidatar ao Planalto e a 
apoiar Dilma Rousseff.

Aécio Neves, senador do PSDB e ex-governa-
dor de Minas Gerais; Marina Silva, ex-dirigente do 
PT e ex-ministra do Ambiente no governo Lula; e o 
governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do 
PSB, um dos partidos da aliança governamental, 
igualmente surpreendidos pela vaga de agitação so-
cial, viram os protestos como uma possibilidade de 
melhorar as suas oportunidades junto de um eleito-
rado cada vez mais distante dos partidos e dos 
políticos.

Dilma Rousseff, cujos índices de popularidade 
caíram abruptamente, de acordo com recentes pes-
quisas, tem procurado, a todo o custo, fazer o que 
não fez ao longo da metade do seu primeiro manda-
to no Palácio do Planalto, ou seja, dialogar mais 
com os partidos aliados, falar mais com os seus mi-
nistros, e transmitir uma imagem de maior proxi-
midade com os cidadãos.

Ao longo dos próximos doze meses, o Brasil vai 
assistir a uma disputada campanha eleitoral, mesmo 
fora do calendário oficial. Para o PT é fundamental 
manter-se na área do poder, condição de sobrevi-
vência de um partido de tendência social-democra-
ta, que perdeu nos anos de «lulismo», sobretudo no 

redemoinho que foi o processo de corrupção do 
mensalão e nos episódios que se lhe seguiram, gran-
de parte da sua credibilidade e a imagem de paladi-
no da ética, com a qual captou os votos de milhões 
de brasileiros revoltados com a corrupção instalada 
nos vários níveis dos poderes do país. Uma eventual 
derrota poderá significar uma longa travessia do 
deserto.

EM BUSCA DE ACORDOS
Por isso, dirigentes de uma dezena de partidos que 
compõem a atual maioria que dá sustentação políti-
ca e parlamentar ao governo de Dilma Rousseff, no 
Senado e na Câmara dos Deputados, entraram 
numa etapa de complexas negociações para costura-
rem as alianças, em torno do governo federal e dos 
governos estaduais, que lhes garantam em 2014 
manterem-se também no poder. 

Os «barões» do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB), partido de ampla base 
eleitoral em todo o país, já fizeram notar, no Senado 
e na Câmara dos Deputados, que o seu apoio a 
Dilma Rousseff terá de ser generosamente recom-
pensado com cargos no governo, nas empresas esta-
tais e no amplo leque de órgãos do poder.

Alguns desses aliados, como é o caso do PSB, 
sinalizam a apresentação de candidato próprio ao 

Nenhum 
partido sozinho 
poderá obter 
uma maioria 
parlamentar 
que lhe permita 
governar o país 
sem alianças
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Palácio do Planalto. Eduardo Campos, o governa-
dor pernambucano, tem dito que vai correr em 
pista própria, mas entre as afirmações de hoje e a 
concretização das candidaturas vai uma longa 
distância.

Marina Silva, que nas anteriores eleições presi-
denciais obteve cerca de 20 milhões de votos, tam-
bém já manifestou a intenção de se candidatar, mas, 
por enquanto, enfrenta a tarefa de recolher as assi-
naturas necessárias para formalizar a existência do 
partido que criou, a Rede Sustentabilidade, destina-
do a servir de base para a sua candidatura. Caso se 
concretize a candidatura, Marina Silva terá oportu-
nidade de mostrar o que a diferencia de Dilma 
Rousseff. As manifestações de compromisso com a 
ética, como fez na campanha de 2010, poderão ser 
importantes, mas por si só não deverão ser suficien-
tes para derrubar as máquinas de promessas eleito-
rais dos grandes partidos.

Já para Aécio Neves, o senador do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB), de Minas 
Gerais, lançado como candidato dos «tucanos» – 
assim são conhecidos os militantes do partido do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso –, o 
mais difícil será aglutinar em torno da sua candida-
tura os dirigentes do seu próprio partido nos vários 
estados. Em Minas, segundo maior colégio eleitoral 
do Brasil, com cerca de 15 milhões de votantes, 
depois de São Paulo, com mais de 31 milhões, Aé-
cio Neves deverá ter o seu principal baluarte eleito-
ral. Mas não será suficiente.

É tempo de «costurar» acordos, dizem os ativis-
tas dos partidos. Nenhum partido sozinho poderá 
obter uma maioria parlamentar que lhe permita 
governar o país sem alianças. Este é um facto que 
mobiliza as lideranças partidárias, mesmo que al-
guns dos acordos só venham a ser divulgados após o 
primeiro turno das presidenciais, quando ficam de-

finidos os dois mais votados que terão de enfrentar 
uma segunda volta (turno), caso ninguém tenha 
obtido maioria absoluta logo na primeira.

Os diversos cenários políticos, económicos e 
sociais em que os candidatos terão de se movimen-
tar poderão influenciar decisivamente os resulta-
dos. Até quando o governo de Dilma Rousseff 
conseguirá manter a bolha de consumo, que já há 
largos meses dá sinais de poder estourar, de acordo 
com economistas? A economia, apesar das expec-
tativas otimistas da presidente da República e da 
equipe do ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
continua a apresentar crescimento pífio, que po-
derá não ficar muito acima dos 2% neste ano; o 
endividamento da União, das pessoas e das empre-
sas é grande; o mal-estar social cresce, os cortes de 
ruas, avenidas e rodovias por protestos tornou-se 
rotineiro e o julgamento do mensalão, agora em 
fase de recursos, são ingredientes que prometem 
uma campanha aquecida.

Os recentes acontecimentos podem sinalizar, 
na opinião de alguns cientistas políticos, que o ci-
clo do «lulismo» poderá esgotar-se ao fim de doze 
anos de poder.

O jornalista César Benjamim, que foi um dos 
fundadores do PT e hoje sem partido, escreve, na 
edição de agosto da revista Piauí, que «a governabi-
lidade de curto prazo, garantida pelo loteamanto do 
Estado, constrói-se à custa de uma crescente ingo-
vernabilidade no longo prazo, pelo acúmulo de 
problemas não enfrentados. As manifestações de 
junho parecem indicar que o longo prazo chegou». 

Se sim ou se não, as urnas o dirão, em outubro 
de 2014. Até lá, Dilma Rousseff continuará a ter de 
driblar as estatísticas menos positivas, a chantagem 
política de partidos que escolheu para aliados e até 
mesmo as declarações «inconvenientes» dos seus 
mais próximos assessores. 
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os últimos meses, todos vimos buscando respostas 
para tentar compreender as inúmeras manifestações 

que levaram milhões de pessoas às ruas, em todas as regiões 
do país, já que não são claras suas motivações, presentes em 
palavras de ordem as mais díspares. Esta série de artigos 
oferece uma reflexão sobre alguns assuntos que têm vindo 
à tona nas discussões sobre o paradoxo bra-
sileiro – embora sejamos, por exemplo, a 
sexta maior economia do planeta, temos um 
dos piores desempenhos do mundo nos ín-
dices que avaliam a qualidade de educação e 
um sistema de saúde totalmente arruinado.

O ensino brasileiro tem sido, ao longo 
do tempo, um dos mecanismos mais efica-
zes de perpetuação do fosso entre ricos e 
pobres, já que aqui educação, assim como 
saúde, não é direito, mas privilégio – ocupa-
mos o penúltimo lugar no ranking que ava-
lia a qualidade da educação no mundo e temos 10% da 
população analfabeta. Durante os ensinos fundamental e 
médio, os pais buscam matricular seus filhos em estabeleci-
mentos privados, que podem ser excelentes, com mensali-
dades que ultrapassam os 1,2 mil dólares, ou péssimas – 
mas mesmo as péssimas escolas particulares são melhores 
que as públicas... Essas, além de funcionar, muitas vezes, 
em ambientes degradados, contam com professores mal 
remunerados e principalmente desmotivados, atormenta-
dos pelo medo – a ditadura militar conseguiu destruir na 
sociedade civil a crença na importância da autoridade. 

Inversamente, as melhores universidades são as públi-
cas. Só que, para ter acesso a elas, existe uma porta estreita 
por onde entram somente os mais bem preparados, ou 
seja, os alunos oriundos das melhores escolas particulares 
de ensino médio, os filhos dos ricos... Para aqueles que 
freqüentaram os estabelecimentos privados de ensino 
médio ruins, restam as universidades particulares ruins e 
caras... E os que permaneceram nas escolas públicas, 
muitas vezes sem concluir sequer o ensino fundamental, 
vão engrossar o exército invisível de mão-de-obra barata, 
transformando-se em um «mal necessário», segundo ou-
vido em uma roda de grã-finos. É verdade que nos últi-
mos anos vem sendo feito um enorme esforço para modi-
ficar essa realidade, por meio da adoção, no ensino 
superior, de sistemas de cotas raciais e sociais, mas que 
ainda encontra forte resistência junto à elite brasileira.

Não é menos complexo tentar compreender os des-
troços do sistema de saúde, implodido pela ditadura mili-

tar. Embora alguns hospitais contem com o que há de 
mais avançado em termos de diagnóstico e tratamento, 
como o conglomerado do Hospital das Clínicas, de São 
Paulo, reputado como um dos melhores da América La-
tina, os hospitais e prontos-socorros estão sempre sobre-
carregados de pacientes, com médicos e enfermeiros es-

tressados por jornadas extenuantes para 
compensar os baixos salários e lidando 
com falta de equipamentos e medicamen-
tos básicos. 

Muitas vezes desumanizados, não en-
xergam pessoas em busca de alívio para 
suas dores, mas números em fichas. 
Enormes filas para atendimento de ur-
gência, poucos leitos disponíveis, espera 
de dias por internamento, de meses para 
exames, de anos por uma operação. E 
também neste setor vigem os fundamen-

tos da exclusão, como, por exemplo, esta frase, entreouvi-
da de um burocrata que explicava porque escolhera um 
paciente branco e rico para receber um transplante de 
rins, em detrimento de outro, negro e pobre, que aguar-
dava por aquela intervenção cirúrgica há anos: «Estamos 
levando em consideração a situação econômica dos can-
didatos porque o pós-operatório é muito dispendioso, e, 
sendo assim, estamos descartando os que não têm condi-
ções financeiras». 

Invisível, destituída dos direitos básicos de cidadania 
– educação e saúde de qualidade –, a maior parte dos 
brasileiros é peça descartável da engrenagem que movi-
menta a riqueza de uma parcela ínfima: 50% da renda 
total do país está nas mãos de 10% da população (branca) 
e apenas 46 mil pessoas são donas de metade das terras de 
todo o Brasil. Convivendo com uma terrível sensação de 
impunidade, já que a cadeia só funciona para aqueles que 
não têm dinheiro para pagar bons advogados, e com uma 
presença cada vez mais acintosa do narcotráfico em todos 
os níveis da sociedade, a violência explode, nas ruas e 
dentro das casas. 

A crónica de Luiz Ruffato

O povo nas ruas (2)
N

luizruffato@uol.com.br

O ensino brasileiro tem sido
um dos mecanismos mais eficazes 
de perpetuação do fosso
entre ricos e pobres
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m episódio que esteve em cena 
no teatro do Norte global, e cujos 
atores pertencem a esse mesmo 

mundo – com as suas virtudes e indignida-
des –, desembocou inesperadamente a Sul 
e juntou um grupo de países que, com 
maior ou menor intensidade, desafia as 
políticas dos Estados Unidos. A história 
começou a escrever-se em finais de junho, 
quando Edward Snowden, agente da 
Agência Nacional de Segurança dos EUA, 
revelou que Washington estava a usar um 
programa informático para espiar os diplo-
matas e organismos oficiais dos seus alia-
dos. Depois de dez dias em que a Casa 
Branca não sabia o quê nem como respon-
der aos humilhados parceiros da União 
Europeia (UE), os serviços secretos estado-
-unidenses cometeram, a 2 de julho, outro 
dos seus erros típicos: suspeitaram que 
Snowden estivesse escondido no avião da 
Presidência da Bolívia. Os factos posterio-
res mostraram que eles não tinham nenhu-
ma informação válida. 

Nesse dia, o Presidente Evo Morales 
viajava da Rússia para o seu país, depois de 

ter participado numa cimeira de países 
produtores de gás. O seu pequeno avião de 
origem francesa, um Falcon 900-EX com 
limitada autonomia de voo, deveria fazer 
uma necessária escala técnica num aeropor-
to espanhol, e assim tinha sido combinado 
com Madrid. No entanto, e sem qualquer 
explicação, o Governo do conservador 
Mariano Rajoy proibiu-o de aterrar nos 
seus terminais e, inclusivamente, de sobre-
voar território espanhol. Como se estives-
sem todos sincronizados, Portugal, França 
e Itália repetiram a mesma abusiva agressão, 
pondo em risco a segurança do Presidente 
sul-americano e violando tratados interna-
cionais. «As antigas metrópoles, hoje deca-
dentes e servis às ordens dos Estados Uni-
dos, agrediram sem nenhum motivo as suas 
ex-colónias», comentou o politólogo argen-
tino Atilio Borón. 

Depois de voar sem rumo, e quando 
estava prestes a esgotar-se o combustível, o 
avião oficial boliviano foi autorizado a fa-
zer uma escala no aeroporto austríaco de 
Viena. Ao fim de 13 horas estacionado 
num lugar recôndito do terminal, o Fal-

con 900-EX pôde voar para a América do 
Sul, rumo a La Paz. 

Enquanto isso acontecia nos céus euro-
peus, a embaixada dos EUA na Bolívia co-
metia o pior dos erros, ao pedir ao governo 
a extradição de Snowden, que não se en-
contrava no país e, portanto, não podia ter 
recebido exílio boliviano. «Esse estranho e 
infundado pedido não acontece por acaso, 
a nota chegou-nos às mãos porque os EUA 
pensavam que Edward Snowden estava no 
avião que transportava o Presidente, o que 
explica porque os quatro países europeus 
atuaram de forma coordenada», disse o 
ministro dos Negócios Estrangeiros da Bo-
lívia, David Choquehuanca.

APOIO A MORALES
Se a afronta sofrida por Morales obedeceu a 
pressões dos Estados Unidos, admita-se que 
nada lhes correu bem. Ou melhor, que 
tudo lhes correu mal. Internamente, Mora-
les acabou a receber apoio até dos seus mais 
acérrimos inimigos da ultradireita racista, a 
que não suporta a ideia de ser governada 
por um indígena mas que ainda conserva 

bolívia

Assim na terra
como no céu

Os Estados Unidos e os seus parceiros europeus regressaram às 
piores práticas imperiais e, como nos tempos do colonialismo, 
quiseram humilhar o único Presidente indígena da América 
Latina, o boliviano Evo Morales. Violando todos os tratados 
internacionais e pondo em risco a sua vida, impediram que o seu 
avião sobrevoasse o território das antigas metrópoles. No final, 
saíram humilhados os EUA, Espanha, Portugal, França e Itália.

manrique s. Gaudin BUENOS AIRES
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Chegada de Evo Morales a La Paz
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uma réstia de dignidade. Regionalmente, o 
apoio foi unânime e os media americanos, 
especialmente os media do establishment, 
foram levados a reproduzir textos que ja-
mais publicariam se um episódio como este 
não tivesse acontecido. As notas transmiti-
das profusamente pelas agências noticiosas 
mostram o lado mais obscuro da diploma-
cia estado-unidense e os defeitos de funcio-
namento dos serviços secretos. A nível glo-

bal, o facto pôs em evidência a plena 
subordinação dos aliados europeus aos inte-
resses de Washington. 

Desde a meia-noite de 3 de julho, 
quando o avião presidencial tocou por fim 
terra boliviana, as manifestações de solida-
riedade com Morales foram constantes. Os 
governos de Espanha, Portugal, França e 
Itália foram repudiados e as bandeiras dos 
quatro países queimadas nas ruas. Antes da 
onda de repúdio, a embaixada dos EUA em 
La Paz suspendeu por «problemas técni-
cos», como disse, a tradicional receção com 
que todos os anos celebra o 4 de julho, dia 
da independência nacional. 

Mal ficaram os governos europeus, aos 
quais Michael Sceuer – catedrático da 
Georgetown University de Washington 
que durante vinte anos serviu como agente 
da CIA e foi o inspirador das prisões secre-
tas dos Estados Unidos na Europa – e ou-
tras figuras académicas e políticas estado-
-unidenses qualificaram como subalternos 
de Washington. 

E o terreno em que ficaram muito mal 
é o da América Latina e em especial da 

América do Sul, onde sempre foram consi-
derados bons amigos. Um diplomata da 
região disse que «embora seja certo que to-
dos nos espiamos a todos, o mais preocu-
pante é a massificação e sistematização da 
espionagem eletrónica estado-unidense e 
das pressões insustentáveis de Washington 
sobre os seus aliados e outros que nem o são 
tanto, como a Rússia». Essas pressões foram 
evidentes na atitude de Vladimir Putin para 
com Snowden, quando a 1 de julho lhe 
ofereceu asilo mas com uma condição: «se 
quiser ficar deve parar com os seus atos 
[divulgar informação sobre espionagem] 
que causam dano aos nossos parceiros 
estado-unidenses». 

Em 9 de julho a situação já tivera todas 
as abordagens e, com exceção da UE, as 
organizações regionais tinham condenado 
o episódio. Em Nova Iorque, o secretário-

Morales acabou a receber 
apoio até dos seus  
mais acérrimos inimigos

-geral da ONU, Ban Ki-moon, recordou 
que «os chefes de Estado gozam de imuni-
dade em qualquer circunstância e os seus 
aviões gozam dessa proteção». Em Wa-
shington, a Organização dos Estados Ame-
ricanos votou um repúdio à atitude dos 
europeus. O seu secretário-geral, José Mi-
guel Insulza, disse que «o facto de impedir 
um avião de sobrevoar vários países ao 
mesmo tempo não é um incidente casual, é 
algo concertado, uma ofensa grave a um 
Presidente democrático, algo que os países 
agressores devem explicar».

Em La Paz, a União das Nações Sul-
-americanas (Unasul) votou igualmente 
uma declaração de repúdio e o ministro dos 
Negócios Estrangeiros do Equador, Ricar-
do Patiño, foi ovacionado quando encerrou 
a sessão e defendeu que a «Europa voltou ao 
pior da sua história, à das trevas, da Inquisi-
ção, da barbárie nazi, do desprezo racista e 
imperial». Nos dias seguintes, os governos 
dos quatro países agressores, um a um, fo-
ram ensaiando uma cena patética ao pedir 
desculpas ao indígena Evo Morales. 

  Tradução de Teresa Souto

Chegada de Evo Morales a La Paz

Edward Snowden arrisca prisão perpétua se for 
extraditado para os EUA
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ançada por Bill Clinton em 
maio de 2000, o AGOA, ou Porta-
ria para Criação de Oportunidades 

e Crescimento para África, tem um track 
record associado ao aumento de 280% em 
11 anos das exportações africanas para os 
Estados Unidos. Por conta desta lei, mais 
de seis mil produtos africanos chegam 
àquele país, livres de taxas aduaneiras.

Com prazo de expiração previsto 
para 2015, o AGOA até aqui tinha a sua 
renovação dependente, em parte, dos es-
forços que a Administração Obama de-
veria fazer junto do Congresso, a quem 
cabe a última palavra sobre o assunto. 

A 31 de julho o Congresso, aparen-
temente de propósito, deixou expirar o 
Sistema Generalizado de Preferências 
(GSP em inglês), que regula as transa-
ções comerciais com outros países. Em 
causa estava o facto de ao abrigo do GSP 
o Brasil, a Índia e outros países que 
concorrem com os Estados Unidos em 
várias domínios usufruírem de incenti-
vos fiscais sem que haja reciprocidade 
para operadores americanos.

Barack Obama antecipou-se ao Congresso

Embora não faça parte do GSP, o 
AGOA de alguma forma concede facili-
dades aos governos e empresários africa-
nos, que os homens de negócios e a Ad-
ministração dos Estados Unidos não 
encontram em África. Por outro lado, e 
embora tivesse iniciado diligências junto 
do Congresso, tendentes à prorrogação 
do AGOA, a Casa Branca antecipou-se 
ao que poderia ouvir do hemiciclo, e 
pediu aos governos africanos beneficiá-
rios daquela portaria, para que ensaiem 
políticas capazes de garantir alguma re-
ciprocidade nas relações comerciais.

NEGOCIAÇõES COM UNIÃO EUROPEIA
Promessas neste sentido já haviam sido 
feitas em Washington. A Administração 
Obama colocou esta preocupação em 
termos oficiais durante a reunião anual 
do AGOA realizada em Adis Abeba, 
Etiópia. Michael Froman, presidente da 
Agência Nacional do Comércio, obser-
vou que seria importante saber que ila-
ções os africanos tiraram de casos de su-
cesso e de estratégias desenvolvidas com 

países da Ásia e América Latina. «O que 
podemos reter da vossa experiência com a 
China e outras economias emergentes?»

Michael Froman não escondeu o de-
sencanto do seu Governo com o facto de 
governos africanos estarem a negociar com 
a Europa. «O que podemos aprender das 
vossas relações comerciais com a União 
Europeia e os seus Estados-membros, ou 
dos programas da União Europeia sobre 
trocas preferenciais? O que dizer a respeito 
da possibilidade de converter o AGOA 
num programa com reciprocidades? Nós 
seguramente que não gostaríamos que as 
nossas empresas ficassem em desvantagem 
competitiva, num mercado em franco 
crescimento como é o mercado africano».

economia

AGOA,
agora nos dois 

sentidos
Pela primeira vez desde  

a sua implementação, em 1996,  
a execução do AGOA depende  

tanto da administração norte-americana 
quanto dos governos africanos

itamar sousa NOVA IORQUE

Washington pediu  
aos governos africanos 
políticas capazes de 
garantir reciprocidade 
nas relações comerciais
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Sem respostas imediatas para Mi-
chael Froman, os representantes dos paí-
ses africanos presentes em Adis Abeba 
prometeram submeter as preocupações 
norte-americanas aos seus governos.

Washington tem na memória os re-
sultados da combinação de um acordo 
entre Bruxelas e Pretória, e do desenten-
dimento com a União Aduaneira da 
África Austral. Representantes sul-afri-
canos enviados a Adis Abeba disseram 
em sua defesa que o Governo do seu país 
não pode responder pelo fracasso de 
consultas nas quais era apenas «mais um 
signatário».

Porém, os membros da missão sul-
-africana e de outros países não perde-
ram de vista os números avançados por 
Michael Froman, que confirmam casos 
de sucesso para muitos africanos.

De acordo com Froman em 2012 as 
exportações ao abrigo do AGOA para os 
EUA atingiram os 34 mil milhões de 

dólares, quatro vezes mais do que o re-
gistado em 2001. «Trata-se de um au-
mento de cerca de 280%».

Recordou que embora as transações 
ao abrigo do AGOA sejam dominadas 
por petróleo, em 2012 o comércio «não 
petrolífero» atingiu 4,8 mil milhões de 
dólares, o triplo do valor alcançado em 
2001. 

Froman disse que o projeto Nova 
Aliança, anunciado pelo Presidente Bara-
ck Obama durante a reunião do G-8, 
realizada o ano passado em Camp David, 

arregimentou 4 mil milhões de dólares 
para investimentos em África, e mil mi-
lhões para entrega a ONG ligadas a pro-
gramas agrícolas. Falou também do Pro-
jeto «Power Africa», o qual é apresentado 
hoje como sendo parte da construção do 
legado de Obama para África, que visa 
resolver os problemas de energia elétrica 
do continente.

Enquanto isso, representantes africa-
nos pediram à Administração norte-
-americana para que prorrogue o AGOA 
e mantenha as restrições que pendem 
sobre a indústria têxtil asiática, a qual 
tendo mão-de-obra mais barata, pode 
«afogar» os produtores africanos. Pedi-
ram igualmente maior intervenção do 
setor privado dos EUA, sendo que a este 
respeito prometeram trabalhar para a 
remoção de empecilhos que encarecem 
os negócios e desencorajam os investi-
mentos, tais como a legislação e a insufi-
ciência de infraestruturas. 

EUA não querem
ficar em desvantagem 
competitiva num mercado 
em franco crescimento 
como o africano
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ecnologia e criatividade fazem uma enorme diferença 
nos desempenhos e a atitude perante elas define a menta-
lidade dos centros de decisão, sejam públicos ou privados. 

Somar ao Índice Global de Inovação (IGI ou GII em inglês) o do 
Desenvolvimento Humano dá uma imagem bem focada do es-
tado de desenvolvimento dum país ou território. De facto, há 
fortes coincidências nas classificações de ambos.

O IGI é conduzido pela Escola de Gestão da Universidade de 
Cornell, Estados Unidos, com apoio de outras organizações 
científicas (como a Unesco) e entidades privadas, entre as quais 
salientamos a Câmara da Indústria da Índia e a chinesa Hawei 
Technologies.

Um total de 142 países foram pesquisados e os cinco melhores 
classificados (por ordem) são Suíça, Suécia, Reino Unido, Holanda 
e Estados Unidos. O pior classificado foi o Iémen. Entre os países 
de língua portuguesa, Portugal é o mais inovador (34.° mundial) 
graças em larga medida à sua inserção na União Europeia.

economia

Mas Portugal demonstra também que, apesar da crise, as di-
nâmicas locais continuam a funcionar na inovação. Não é caso 
único – a Irlanda consegue mesmo o 10.° lugar – daí o subtítulo 
do relatório ser «As dinâmicas locais da inovação». Já as classifica-
ções do Brasil (65.° mundial) e de Angola (135.° mundial) fica-
ram muito aquém dos respetivos potenciais e PIB. Se comparar-
mos com outros índices, ambos revelam universidades com fraca 
classificação internacional e desempenhos modestos em IDH.

O país africano melhor situado no IGI – Maurício – por sua 
vez, está nos lugares de topo em Desenvolvimento Humano, 
ultrapassando (em ambos os índices) o «gigante» sul-africano). 
O mesmo ocorre na América Latina e Caribe com a Costa Rica, 
seguida pelo Chile e Barbados.

CABO VERDE É O MELHOR DOS PALOP
Até entre os PALOP é notada semelhança de índices. Cabo 
Verde é o melhor, tanto no IGI como no IDH. São Tomé e 
Príncipe e Guiné-Bissau não figuram neste Índice, onde Mo-
çambique aparece em 121.° lugar.

O método de elaboração do Índice assenta em dois sub-indexes. 
Os inputs, abrangendo instituições, capital humano e pesquisa, in-
fraestrutura, sofisticação do mercado e do empresariado. Os outputs 
correspondem ao conhecimento e tecnologia e à criatividade. Sim-
plificando, podemos dizer que os inputs seriam os contribuintes da 
inovação e os outputs o resultado dessa mesma inovação.

A modéstia da posição brasileira chama a atenção para os de-
mais BRICS, onde a China é a mais inovadora (35.° mundial) 
seguida, neste quadro, pela África do Sul (58.° mundial), enquan-

África e os desafios da inovação
O Índice Global de Inovação indica os graus 
de abertura aos avanços do conhecimento 
mas, na verdade, é um instrumento capaz de 
avaliar a disposição de um país – ou de seus 
dirigentes – na via do progresso. 

Jonuel Gonçalves
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to a Rússia está em 62.°, e a Índia em 66.°. Portanto nesta catego-
ria de países o Brasil só ultrapassa a Índia.

Em relação à China persiste um fator importante: o seu terri-
tório de Hong Kong está situado no IGI em 7.° lugar, quer dizer, 
28 posições acima da «mainland».

Um olhar sobre os BRICS permite ainda constatar a ausên-
cia de qualquer um deles nos primeiros 25 lugares (bloco com 
mais de 50 pontos), confirmando que os resultados económicos 
e destaque mundial obtidos decorrem sobretudo de sua dimen-
são territorial e demográfica. 

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor mundial 
de tecnologias e tenham sete de suas universidades nas dez posi-
ções de topo do ensino superior, algumas vantagens institucionais 
e de sofisticação mantêm a Suíça em primeiro lugar, acompanha-
da por mais três países europeus. No entanto, as escassas diferen-
ças de pontuação dentro deste pelotão de cabeça podem a qual-
quer momento promover alterações.

Ainda assim, o relatório constata a existência dum bloco de 
países com muita estabilidade ao longo do tempo nas posições 
cimeiras. 

No continente africano, essa mesma estabilidade é evidente 
em relação a Maurício e África do Sul. Recentemente Uganda e 
Gana juntaram-se à Tunísia, Botswana e Marrocos, habitualmen-
te colocados logo atrás daqueles dois. Acrescentando Senegal 

(96.°) e Quénia (99.°) fica-se com um total de nove países africa-
nos no grupo dos cem mais abertos à inovação. É bom sinal para 
esses nove mas muito pouco em termos continentais.

Na América Latina e Caribe, as principais posições são ocupa-
das por Costa Rica (39.° mundial), Chile, Barbados, Uruguai, 
Argentina, Colômbia, México e Brasil.

Hong Kong é, portanto, o mais avançado da Ásia-Pacífico, à 
frente de Singapura (8.° mundial), Nova Zelândia, Coreia do Sul, 
Austrália, Japão e Malásia (32.°).

Na Europa, além dos quatro líderes, têm destaque a Dina-
marca, Irlanda, Luxemburgo, Islândia e Alemanha. Esta, no en-
tanto, fica uma posição abaixo de Israel, que ocupa o 14.° lugar no 
ranking mundial e o primeiro no Médio Oriente.

Os bons desempenhos em inovação na gestão pública e pri-
vada, produção científica e tecnológica, nas relações sociais, sis-
temas de ensino, etc., estão quase sempre ligados à existência de 
estruturas criadoras de oportunidades e liberdade para as desen-
volver e aproveitar. 

10 MELHORES MUNDIAIS
1.º - Suíça (66,59 pontos)
2.º - Suécia (61,36)
3.º - Reino Unido (61,25) 
4.º - Holanda (61,14)
5.º - Estados Unidos (60,31)
6.º - Finlândia (59,51)
7.º - Hong Kong (59,43)
8.º - Singapura (59,41)
9.º - Dinamarca (58,34)
10.º - Irlanda (57,91)
 
 

OS 10 PIORES MUNDIAIS 
(com pontuações entre 23,87 e 19,31)
Uzbequistão 
Síria
Angola
Costa do Marfim
Paquistão
Argélia
Togo
Madagáscar
Sudão
Iémen

OS 10 MELHORES AFRICANOS 
(com pontuações entre 38 e 29,69)
Maurício (53.° mundial)
África do Sul (58.°)
Tunísia (70.°)
Uganda (89.°)
Botswana (91.°)
Marrocos (92.°)
Gana (94.°)
Senegal (96.°)
Quénia (99.°)
Cabo Verde (103.°)
 

Um olhar sobre os BRICS permite 
constatar a  sua ausência  
dos primeiros 25 lugares

A ilha Maurício é considerada o país mais inovador de África
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insumos

Têxteis Made in Africa
O grupo sueco H&M, número dois mundial da 
confeção, depois do espanhol Inditex (que detém 
a marca Zara, entre outras) anunciou em agosto a 
deslocalização de parte da sua produção atual-
mente feita na Ásia para a Etiópia. As razões invo-
cadas são os ganhos de produtividade e de flexibi-
lidade devidos a uma maior proximidade dos 
mercados europeus, mas os analistas apontam 
para o rápido aumento dos salários da China. 
Com um custo da mão de obra dez vezes menor 
que na China, o ganho seria de cerca de 50% so-
bre o preço de uma peça Made in China.

A Etiópia, que dispõe de uma longa tradição 
no setor têxtil, e de mão de obra abundante, dili-
gente e pouco exigente, espera aumentar as suas 
exportações de confeções até mil milhões de dóla-
res em 2016. Em 2012 já registaram um aumento 
de 26% devido essencialmente à instalação de fá-
bricas das cadeias de produção britânicas Tesco, 
George e Primark. 

O grupo chinês Huajian que fornece as marcas 
Guess e Tommy Hilfiger resolveu aproveitar as 
boas condições oferecidas por este país do Leste de 
África. Segundo os especialistas, a indústria têxtil 
que nasceu na Inglaterra há mais de dois séculos 
continua a sua migração à volta do planeta à procu-
ra da melhor relação custo-qualidade da mão de 
obra. Os mesmos analistas estimam que África tem 
fortes probabilidades de se transformar na nova 
«fábrica do mundo», suplantando os tigres asiáticos 
que iniciaram o seu processo de industrialização 
nas últimas décadas do século passado. Para isto, 
África deve aumentar exponencialmente a produ-
ção de energia, nomeadamente elétrica, ainda infe-
rior às necessidades atuais.
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STP necessita do concurso de parceiros
para a segurança na ZEE
São Tomé e Príncipe não está suficientemente preparado para dar ga-
rantias de segurança e paz no mar da sua Zona Económica Exclusiva.  
«É uma preocupação muito grande, porquanto essa zona de 160 mil km 
é vital para o nosso país. Temos que dar uma maior atenção e procurar 
através da cooperação encontrar formas de garantir maior segurança e 
tranquilidade para permitir o desenvolvimento do nosso país», admitiu 
o Presidente santomense. Manuel Pinto da Costa defende que os países 
membros têm que agir com maior coordenação nas suas atividades, 
porque a defesa, a segurança no Golfo da Guiné passa pela defesa e se-
gurança a nível interno de cada um dos países. «Para que ela seja eficaz 
para toda a sub-região, torna-se necessário uma cooperação muito es-
treita entre os países-membros do Golfo da Guiné e também com ou-
tros países que embora não sejam de África podem ter interesse em que 
toda essa zona seja de paz e de tranquilidade, onde os barcos podem 
navegar sem ataques de piratas», disse o Presidente ao fazer o balanço da 
cimeira do Golfo da Guiné, que qualificou de «positivo».
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Wal-Mart planeia abrir lojas
em Angola e Nigéria até 2018
O gigante retalhista norte-americano Wal-Mart tenciona abrir 90 lojas na 
África Sub-Sariana nos próximos três a cinco anos, apostando em merca-
dos em desenvolvimento como a Nigéria ou Angola. De acordo com o 
diretor executivo da MassMart, a «holding» que detém a cadeia de super-
mercados, até ao final do ano será aberta uma loja na África Ocidental, na 
esperança de que essa abertura possa desbravar caminho para a instalação 
de mais unidades. 

Grant Pattison afirmou ainda, citado pelo Wall Street Journal, que 
haverá mais marcas de outras lojas localizados noutros pontos do mundo, 
como, por exemplo, uma linha de roupa proveniente do Reino Unido. 

Apesar de já ter 359 lojas em 12 países africanos, e de ter comprado 
51% de um dos maiores retalhistas na África do Sul, o crescimento da 
Wal-Mart em África tem sido lento, essencialmente pela dificuldade na 
aquisição dos direitos de propriedade para as novas lojas e pelo forte endi-
vidamento dos sul-africanos, o maior mercado para a empresa.
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Contribuição de Angola
na SADC rondará
387 milhões de kwanzas

O ministro angolano do Planeamento, 
Job Graça, afirmou que a contribuição de 
Angola para o orçamento 2013/2014 da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) está estimado em 
387 milhões de kwanzas (cerca de 4 mi-
lhões de dólares). 

Segundo o ministro, Angola vai con-
tribuir ainda para o estudo de revisão in-
tercalar do Plano Estratégico Indicativo 
de Desenvolvimento Regional (RISDP) 
e para a mediação da questão política de 
Madagáscar, com um montante de 100 
milhões de kwanzas (1 milhão de dólares) 
para cada situação. Job Graça disse existir 
uma recomendação para a revisão do 
Plano Estratégico, com vista a acelerar do 
processo de Integração Regional. «Há 
ainda a revisão do Estudo do Plano Estra-
tégico, em relação ao qual há recomenda-
ções no sentido da consultoria continuar 
a trabalhar, incorporando comentários 
dos funcionários e dos ministros, na 
perspetiva de que o Processo de Integra-
ção possa ser acelerado», frisou. 

O instrumento traça linhas mestras 
de estratégia e define objetivos e metas 
gerais para a região, de acordo com os 
objetivos enumerados no protocolo para 
a cooperação nas áreas da política, defe-
sa e segurança. Segundo o ministro, os 
resultados deste estudo deverão ser 
apresentados em agosto de 2014, para 
avaliação.

A industrialização do setor produtivo
das economias da SADC
O secretário executivo adjunto da SADC, João Caholo, defendeu a industriali-
zação do setor produtivo das economias dos 14 países da sub-região, para que se 
possam tornar competitivas nos mercados internacionais. Caholo realçou que os 
problemas da não abertura aos mercados internacionais se devem ao facto dos 
14 países do bloco regional, com exceção da África do Sul, se confrontarem com 
fraquezas no setor produtivo das suas economias. Na sua opinião, a única eco-
nomia que pode transacionar produtos comerciais é a sul-africana.

O secretário executivo destacou ainda que, no processo de integração econó-
mica regional, torna-se imperioso a industrialização, para que os países obte-
nham também benefícios com a liberalização e com o acesso aos mercados.

«A agenda da organização não tratou de forma sensata a questão da liberali-
zação e do acesso aos mercados», afirmou, realçando o facto de não ser possível 
para os países da SADC abrirem os mercados a terceiros – Ásia, Europa e Amé-
rica – se não forem capazes de aceder a esses mesmos mercados. «Hoje, o que 
estamos a fazer é importar produtos, alguns deles até baratos e, às vezes, sem 
qualidade para as nossas economias. E o que é que nós exportamos? Nada», la-
mentou João Caholo.

Turismo de cruzeiros aumenta em Cabo Verde
Segundo estimativas divulgadas em julho, o turismo de cruzeiros vai bater um 
novo recorde este ano em Cabo Verde, com um total de 53 escalas (14 a mais 
que em 2012), o que corresponde a um aumento de 35,8%. Isso relativamente 
apenas a São Vicente, mas a cidade da Praia recebe também, esporadicamente, 
essas embarcações. Quanto ao número de passageiros, prevê-se um aumento de 
quase dez mil (cerca de 36%), ultrapassando-se os 36 mil turistas. De janeiro a 
abril deste ano, 28 navios de cruzeiro fizeram escala em São Vicente, transpor-
tando 19.897 passageiros. Para o período de setembro a dezembro, já estão 
confirmadas 25 escalas e mais de 17 mil passageiros.  

O recorde do ano passado tinha sido de 39 navios e 27.612 passageiros, se-
gundo a administração do Porto Grande do Mindelo. A posição geoestratégica 
de Cabo Verde no Atlântico Médio é um aspeto que favorece a inserção do país 
nessas rotas, mas a fraca oferta de atrações, serviços e produtos para os visitantes 
é uma fragilidade do setor.  

No momento, está em elaboração um Plano Estratégico do Turismo de Cruzei-
ros, que deverá orientar as autoridades para dar respostas às necessidades dos clientes 
e do mercado de cruzeiros. Um terminal de cruzeiros começou a ser construído no 
Porto Grande de São Vicente, com financiamento parcial da Holanda. O valor total 
ascende a milhões de euros. A obra inclui a dragagem da bacia do porto e a constru-
ção de um molhe dotado do sistema roll-on, roll-out para grandes navios.

D
R

D
R



76  setembro 2013 – África21

insumos

Timor-Leste e Austrália  
processam Chevron e Conoco 
O Governo de Timor-Leste afirmou estar alinhado 
com a Austrália para obrigar as empresas petrolíferas 
a cumprirem com as suas obrigações fiscais. Em 
causa estão recentes declarações do novo comissário 
para os Impostos da Austrália, Chris Jordan, que 
afirmou, à imprensa australiana, que as «empresas 
vão perceber que os tempos mudaram» e que têm 
de «começar a pagar impostos onde ganham 
dinheiro». Timor-Leste e a Austrália têm processos 
a decorrer em tribunal contra a Conoco Phillips e 
Chevron por fuga a impostos. 

«A Chevron está a disputar com os Serviços 
de Impostos australianos mais de 268 milhões de 
dólares em impostos, juros e coimas, enquanto a 
Conoco Phillips disputa com Timor-Leste um 
montante semelhante em liquidações de impos-
tos adicionais, juros e coimas», refere o comuni-
cado do Governo de Dili. Segundo o Executivo 
timorense, «ambos os casos são exemplos de um 
novo esforço global, pelos países do G7 e outros 
governos, no sentido de manter as empresas 
multinacionais responsáveis pelas suas obrigações 
fiscais». 

Em julho de 2012, o Governo timorense 
anunciou que estavam em curso várias ações judi-
ciais contra multinacionais petrolíferas para recu-
perar dinheiro de impostos.

Na altura, as autoridades timorenses pediram 
à Austrália para realizar auditorias para saber se as 
petrolíferas estavam a pagar os impostos devidos. 
O acordo referente à Área de Desenvolvimento 
Petrolífero Conjunto prevê que 90% das receitas 
pertencem a Timor-Leste e 10% à Austrália.

Rússia quer fabricar automóveis  
e vagões em Angola
Duas empresas russas ligadas ao setor da indústria pesada pretendem 
investir na montagem de carros de marca Kamaz e na fabricação de va-
gões em Angola, afirmou em Luanda o presidente do Conselho de Admi-
nistração do Banco VTB África, Igor Skvortsov. Segundo Skvortsov, 
que falava à Angop sobre a participação russa na industrialização de 
Angola, trata-se das empresas Uralvagonzavod, vocacionada à produção 
de vagões, e da Kamaz, fabricante de camiões com a mesma marca.  
O investimento na produção de vagões permitiria que Angola satisfi-
zesse as suas necessidades e inclusivamente pudesse exportar para ou-
tros países de África. 

Feira Internacional de Maputo 2013
A Feira Internacional de Ma-
puto deste ano decorreu de 26 
de agosto a 1 de setembro no 
novo complexo de Marracue-
ne, a 30 km de Maputo. 
Contou com a participação 
de 1878 expositores, dos 
quais 480 estrangeiros de 20 países. Com o lema «Expandindo o hori-
zonte dos seus negócios, otimizando as sinergias» a 49.ª edição da Facim 
refletiu o bom momento dos negócios em Moçambique e o crescente 
interesse dos investidores internacionais, com o aparecimento de novos 
países interessados em prospetar o mercado e estabelecer parcerias com 
empresas nacionais. Foi o caso do Japão, Suécia, Itália e Polónia que 
participaram pela primeira vez. 

Como nas duas edições precedentes, a representação portuguesa foi a 
maior pelo número de empresas presentes, cerca de 100 expositores, com 
destaque para o setor da alimentação e bebidas. O vice-primeiro-ministro 
português Paulo Portas, que se deslocou expressamente a Maputo, destacou 
a importância do mercado moçambicano para a expansão e internacionali-
zação das empresas portuguesas.Cidade de Dili
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Sonangol e congénere do Vietname 
criam nova empresa
O processo para a criação de uma empresa mista na área de 
petróleos, entre Angola e o Vietname, deverá estar concluído 
brevemente, afirmou em Luanda o ministro vietnamita das 
Relações Exteriores, Pham Binh Minh. Segundo o ministro, 
na base deste protocolo as duas partes perspetivam «a criação 
de uma joint venture no ramo dos petróleos para explorar o 
crude em Angola e no Vietname». O protocolo de coopera-
ção no domínio dos petróleos foi rubricado em 2008. Em 
2009 foi ratificado pelo Governo vietnamita e em 2011 pelo 
Executivo angolano.

ANGOLA APOSTA NA AQUICULTURA A ministra das 
pescas, Victória de Barros Neto, defendeu que Angola 
deve apostar na aquicultura, como forma de diversificar 
as fontes de receitas para a economia do país. A informa-
ção foi prestada no ato da assinatura do acordo de coope-
ração em vários domínios entre o Ministério das Pescas e 
FAO. «A cooperação entre a FAO e as Pescas datam de 
algum tempo, e com este ato pretendemos reforçar ainda 
mais a cooperação». Para o representante da FAO em 
Angola, Dialó Mamado, a assinatura  do acordo resultou 
de um acordo de cooperação entre as duas entidades 
para aumentar as capturas do peixe, produção do sal e 
processamento dos produtos de pesca.

REFORçO DAS RELAçõES ECONÓMICAS
ENTRE ANGOLA E ARGENTINA O ministro da Econo-
mia angolano, Abrahão Gourgel, defendeu em Buenos 
Aires a importância do reforço das relações económicas 
entre os dois países e a implementação de negócios e 
projetos empresariais conjuntos. Gourgel realçou que no 
encontro com o ministro argentino da Economia e das Fi-
nanças Públicas, foram reforçadas as relações dos seto-
res económicos definidos nos encontros realizados em 
2012, em Luanda. Na altura, a produção intensiva de mi-
lho, soja, trigo e lacticínios, e as pescas, foram as áreas 
consideradas como essenciais. Para atingir este objetivo, 
o ministro defendeu a internacionalização das empresas 
argentinas e a criação de parcerias empresariais com as 
firmas angolanas.

FALTA LUZ EM BISSAU O Governo de transição da 
Guiné-Bissau está a negociar combustível que garanta o 
funcionamento da central elétrica da capital até final do 
ano, data prevista para a realização de eleições gerais.  
As dificuldades de fornecimento de combustível têm 
agravado o apagão crónico nos últimos três meses, moti-
vando queixas de utentes que já se organizaram numa 
comissão. O porta-voz do Governo, Fernando Vaz, adian-
tou que a situação será melhor que nos últimos três me-
ses, mas «haverá sempre falhas. Iremos fornecer alguma 
parte da cidade, outra irá estar no escuro, mas isso é o 
habitual, é o que feliz ou infelizmente a nossa gente já 
está habituada».

TIMOR-LESTE E AUSTRÁLIA PROCESSAM CHEVRON 
E CONOCO O Governo de Timor-Leste afirmou estar ali-
nhado com a Austrália para obrigar as empresas petrolífe-
ras a cumprirem com as suas obrigações fiscais. Em 
causa estão recentes declarações do novo comissário 
para os Impostos da Austrália, Chris Jordan, que afirmou, 
à imprensa australiana, que as «empresas vão perceber 
que os tempos mudaram» e que têm de «começar a pa-
gar impostos onde ganham dinheiro». Timor-Leste e a 
Austrália têm processos a decorrer em tribunal contra a 
Conoco Phillips e Chevron por fuga a impostos. 

Importações angolanas aumentaram 
no segundo trimestre
Angola teve um aumento de 19,25% nas importações no se-
gundo trimestre do ano, com a entrada no país de 3,92 milhões 
de toneladas de produtos, contra 2,59 milhões de toneladas 
em igual período do ano passado. O produto mais importado 
neste período foi o cimento hidráulico, com 526 mil tonela-
das, o que equivale a 17,02% de toda a mercadoria que entrou 
em Angola. Segue-se a farinha de trigo cuja importação au-
mentou 66,31 %, superando o açúcar, que duplicou em re-
lação ao trimestre anterior (132,45%) e o arroz que subiu 
62,15 %.

Em sentido contrário registou-se uma queda na impor-
tação de veículos automóveis (menos 838 unidades), num 
total de 17.548 carros. A Toyota de Angola foi a concessio-
nária que importou mais veículos, com 1741 unidades, uma 
subida de 84,43 %, suplantando a representante da marca 
Hyundai, que foi a maior importadora de viaturas no pri-
meiro trimestre e agora ocupa o terceiro lugar com uma 
queda de 57,59 %.
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press release

n ELITE ORGANIZA 2.º FÓRUM  
DE RECRUTAMENTO EM LONDRES
O 2.º Fórum de Recrutamento para Angola 
em Londres vai realizar-se de 22 a 24 de 
novembro de 2013 próximo. Num único fim 
de semana, empresas líderes de diversos 
setores, que operam em Angola, estarão na 
capital britânica para interagir e entrevistar os 
melhores candidatos angolanos residentes 
na Europa. Recorde-se que a participação é 
apenas é possível mediante convite, enviado 
aos candidatos que forem selecionados atra-
vés do matching entre os seus perfis e as 
necessidades e critérios de cada empresa 
presente. A organização do Fórum permite 
uma maximização do tempo dos participan-
tes e das empresas, possibilitando uma co-
municação bastante eficaz entre ambos, 
contando com sessões de networking, 
workshops e apresentações corporativas.

Estarão presentes cerca de 90 delega-
dos, incluindo Diretores de Recrutamento, 
Diretores-gerais e de Departamento de 15 
empresas líderes em Angola e mais de três 
centenas de jovens candidatos.

n GRUPO LENA PREPARA JOVENS  
PARA CARREIRAS INTERNACIONAIS
Treze jovens com menos de 30 anos entraram 
no Grupo Lena no âmbito de um programa de 
estágios profissionais para formação de qua-
dros internacionais, que arrancou com 1200 

candidatos, oriundos das principais universi-
dades e escolas superiores portuguesas. Os 
jovens têm como habilitações literárias míni-
mas a licenciatura em engenharia ou gestão, 
apetência para funções de liderança, bons 
conhecimentos de informática na ótica do utili-
zador, domínio de línguas estrangeiras e am-
bição por uma carreira internacional. Ao longo 
de um ano, os jovens irão frequentar um pro-
grama com um tronco formativo e uma com-
ponente prática. Em 2012, as operações fora 
de Portugal contribuíram com 51% para o vo-
lume de negócios total do Grupo Lena, que foi 
de 495,4 milhões de euros (623 milhões de 
dólares). No final de 2013, a área internacional 
deverá representar 82% do volume de negó-
cios. Segundo informação do grupo, 98% dos 
quase 4 mil milhões de contratos assinados 
têm origem em mercados fora de Portugal.

n RPL CLIMA – NOVOS NEGÓCIOS  
E NOVOS SITES 
A RPL Clima está a preparar novidades para 
consolidar ainda mais a sua posição no mer-
cado como especialista de peças em climati-
zação automóvel. Muito importante para a 
atividade da empresa foi a recente criação da 
RPL Clima 2 (www.rplclima2.com), decorren-
te do desenvolvimento que a empresa tem 

tido no mercado externo (Espanha e PALOP). 
A criação de novos websites está também li-
gada a outros negócios da empresa. Um de-
les é o www.friodetransporte.com, negócio 
em que a RPL Clima já está presente mas 
que pretende dinamizar. Um outro site é o 
www.avariasarcondicionadoauto.com. A RPL 
Clima possui muita informação técnica que 
está dispersa, em papel, pdf e vídeos, que irá 
estar disponível neste website totalmente em 
português. O último website a desenvolver é 
o www.rplclimanews.com, que como o pró-
prio nome indica, permite que a empresa 

concentre informação, campanhas, promo-
ções, newsletter, vídeos e outras informações 
sobre o setor do ar condicionado.

n REMODELAçãO DO EDIFíCIO BPC
Construído há 46 anos, o edifício-sede do 
Banco de Poupança e Crédito em Luanda 

será totalmente reabilitado a partir do pró-
ximo mês, mantendo os traços arquitetóni-
cos originais. Os acordos para o efeito fo-
ram assinados a 23 de setembro entre o 
BPC e a empresa chinesa China Jiangsu 
Internacional, que financia a empreitada 
no valor de sete mil milhões de kwanzas 
(73 milhões de dólares). De acordo com 
Paixão Júnior, presidente do conselho de 
administração do BPC, a necessidade de 
reabilitação surgiu após a visita técnica de 
especialistas que detetaram problemas a 
nível estrutural, nas instalações elétricas e 
outras situações que colocavam em risco 
a segurança dos utentes. «A empreitada 
passa pela redefinição da distribuição ar-
quitetónica, modernização do edifício com 
novos revestimentos, novas áreas de ele-
vação do padrão global de acabamentos, 
reforço estrutural e substituição de todas 
as redes técnicas (eletricidade, água, es-
goto, telecomunicações e ventilação). 
Será também feita a substituição de eleva-
dores e montagem de novas unidades», 
informou o gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
Empresas Candidatos 

As empresas participantes são multinacionais e 
nacionais de diversas indústrias: Recursos Naturais, 
Banca e Finanças, Telecomunicações, Construção 
Civil, Logística, Bens de Consumo (FMCG), Tecnologia, 
Comunicação e Informática. 

Todos os candidatos convidados possuem os 
seguintes requisitos: nacionalidade angolana, 
licenciatura ou mestrado (concluído ou a concluir em 
2013), profissionais com experiência profissional 
comprovada. 

 

 

 

 

 

 

Principais Actividades do Fórum 
 22 de Novembro 
19h00 – 19h30 Boas-vindas e Abertura do Fórum 
19h30 – 20h30  Recepção de Networking 
23 de Novembro  

9h00 – 18h30 Entrevistas, Networking e 
Apresentações Corporativas 

24 de Novembro  
9h00 – 18h30  Entrevistas, Networking e Workshops 

para candidatos 
18h30 – 18h45 Sorteio de Prémios e  encerramento 

do Fórum patrocinado pela Total E-P 
Angola 

Agenda de Actividades da Elite em 2013 
§ Fórum de Recrutamento para Angola –  Lisboa, 

8 a 10 de Março de 2013 
§ Fórum de Recrutamento e Formação Contínua para 

Angola – Luanda, 15 e 16 Junho 
§ Fórum de Desenvolvimento e Formação Contínua para 

Moçambique – Maputo, 11 a 13 de Outubro de 2013 
§ Fórum de Recrutamento para Angola – Londres, 22 a 

24 de Novembro 2013 

2º FÓRUM DE RECRUTAMENTO EM LONDRES 
É com enorme satisfação que a Elite tem o prazer de anunciar a realização do seu 2º Fórum de 
Recrutamento para Angola em Londres, a ter lugar de 22 a 24 de Novembro de 2013. Num único fim de 
semana, empresas líderes de diversos sectores, que operem em Angola, estarão na capital inglesa para 
interagir e entrevistar os melhores candidatos angolanos residentes na Europa. 

Este evento é cuidadosamente gerido e a participação no mesmo apenas é possível com convite. O 
convite é enviado apenas aos candidatos que forem seleccionados através do matching entre os seus 
perfis e as necessidades e critérios de cada empresa presente. 

A organização do Fórum permite uma maximização do tempo dos participantes e das empresas, 
possibilitando uma comunicação bastante eficaz entre ambos, contando com sessões de networking, 
workshops e apresentações corporativas. 

 

2º Fórum em números: 

• Cerca de 15 empresas líderes em Angola. 
• Cerca de 90 delegados, incluindo Directores de Recrutamento, Directores Gerais e de Departamento. 
• Mais de 300 candidatos convidados. 
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omo decerto toda a gente, eu tenho ruas com 
que estabeleci uma particular relação de proximi-

dade ou mesmo de afeto. Duas disputam a primazia – 
mas como são pequenas, paralelas e muito próximas, liga-
das entre si por uma outra, minúscula, permito-me 
juntar as três, como se fossem uma só, na minha memó-
ria, no meu roteiro sentimental e nesta crónica. São a da 
Junqueira, a mais central e tradicional, a 
Tenente Valadim, onde vivi os meus pri-
meiros 18 anos de vida, e a da Ponte a 
uni-las – na Póvoa (de Varzim, claro).  

Mais de meio século volvido, eu, que 
já me esqueci do que fiz ontem, ainda me 
lembro das lojas, das pessoas e das histórias 
dessas ruas, na minha infância e adoles-
cência. Agora, agosto, ando por elas sem 
nunca me cansar – porque ando como 
quem regressa a esse tempo, aos primeiros 
amores e sonhos de liberdade. Ando e 
surgem recordações, comparações…  

Ficando-me pelas lojas, na Junqueira, sempre predo-
minaram as de roupas, as sapatarias e as ourivesarias. 
Entre estas, a dos Gomes, das melhores do país, 20 me-
tros de montras repletas de labores em ouro e prata e de 
peças raras (a rua «fechava» quando D. Carmen, a mulher 
do “caudillo” Franco, aí vinha comprar joias) – agora um 
resto, um destroço, nas mãos de credores. E frente a ela três 
das inúmeras casas que compram ouro usado, sangue de 
quem tem necessidade, para sobreviver, de passar a pata-
cos velhas peças de família ou objetos pessoais de estima-
ção. Só na zona são meia dúzia, numa delas se lendo: 
«Trocamos o seu ouro parado por dinheiro vivo»… 

Na rua continuam, com diferentes preparos, a piche-
laria do Climério, a padaria Cadeco, o Barbosa das malas 
e louças, o Heitor das malhas, a Rios, de ferragens, a 
Flores, de confeções, a das Novidades, de atoalhados, e, 
sob um belo teto pintado, a Espanhola, com seus fios, 
feltros e botões. O resto mudou. Para melhor? Para pior? 

Vejamos, ao acaso do passeio e das lembranças…  
 A bonita Concha Azul passou a ser a vulgar Calze-

donia; a frutaria fechou e é só uma casa degradada; na 
barbearia do Faísca, mais conhecido como o «tesão per-
manente», está a Benetton; onde havia cafés, mercearias, 
uma conceituada «modista de chapéus», as inevitáveis 
lojas de telemóveis e outras com nomes tão «portugue-
ses» como Bijou Brigitte, Galerias King, Parfois, Sho-

ping Center não sei quê. Onde era o antiquário, o Ma-
carrão, vendem-se cristais Swarovski; a ourivesaria dos 
Laranja passou a ser uma casa de cabedais que, por falta 
deles, faliu; em vez da pastelaria Ala-Arriba, com os me-
lhores mil folhas do mundo, e da Confeitaria Dias, com 
biscoitos únicos, estão daqueles outlets iguais em toda a 
parte; na Lavandaria Reina, há uma das inúmeras, pulu-

lantes, lojas de chineses; na Rosa Chá, 
mercearia fina, é a D’Maglia; e na alfaia-
taria do Troina, mestre no corte, a 
Throttleman, Red Oak – olé! 

Na Tenente Valadim, onde fui o ir-
mão miúdo do vento, oh!, o que fizeram 
da Livraria do Ademar, autor dos Tristes 
Rebentos, ou do «14» da Aninha dos Ga-
tos… A casa em que cresci passou de dois 
para quatro pisos, e no rés-do-chão, resi-
dência do senhorio, o velho Costa Novo, 
patrão de salva-vidas que emigrara para 
Manaus onde amealhou uns cobres com 

que a comprou, é agora a, atenção, Clínica de Saúde, 
Beleza e Bem Estar «Korpo de Sonho»; enquanto na ou-
tra esquina, onde uma tasquinha tinha um magnífico 
bacalhau frito, está uma funerária que faz tanato práxia e 
tanato estética, além de celebrar, cito, «contratos de fune-
ral em vida»… 

Já na tão curtinha Rua da Ponte, no sítio do casinho-
to do meu companheiro, «capitão de areia», Canossa, é a 
Coquelicot – Delicatessen; no do sapateiro sr. Narciso é 
um Hostel, com o extraordinário nome (não estou a in-
ventar) Sardines & Friends; e no de uma ex-legalizada, 
honesta, casa de putas, está a Naturhouse Country e die-
tética, Secret Believ, assim mesmo também, o que quer 
que isso queira dizer. 

Ora digam-me lá se estas minhas ruas não são 
um refinado exemplo do que é o progresso e a globa-
lização!... 

A crónica de José Carlos de Vasconcelos

odetecsemedo@hotmail.com

jcvasconcelos@impresa.pt 

No sítio do sapateiro é agora
um Hostel, com o extraordinário 
nome (não estou a inventar) 
Sardines & Friends

As minhas ruas…
C
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os próximos 10 a 12 anos, a 
população de palancas negras 
existente no santuário do Par-

que da Cangandala poderá triplicar. As 
perspetivas não são, no entanto, tão 
animadoras quando se fala da Reserva 
do Loando, onde está concentrado o 
núcleo mais importante e numeroso da 
espécie, mas que ainda carece de prote-
ção adequada. 

A inquietação é expressa por Pedro 
Vaz Pinto, responsável pelo parque si-
tuado na província de Malanje, criado 
em 1963 com o objetivo de proteger 
esta família da reserva animal angolana.

Do ponto de vista demográfico, uma 
população de palancas bem equilibrada 
em termos de estrutura sexual e classes 
etárias, e bem protegida no seu habitat 
natural, pode aumentar a um ritmo mé-
dio de 13% ao ano. Contudo, esta popu-
lação de palancas, teoricamente, teria 
condições para triplicar o seu efetivo em 
dez anos. Pelo menos é o que pensa o 
biólogo entrevistado pela África21. Mas 
no Loando a situação desta espécie em-
blemática não é a ideal. 

Mesmo níveis de caça furtiva relativa-
mente modestos poderão ser suficientes 
para impedir por tempo indeterminado a 
recuperação da espécie ou mesmo conde-

ná-la à extinção. Por isso, Vaz Pinto 
considera que é da capacidade de resposta 
à pressão da caça furtiva naquela reserva 
que depende o potencial de reprodução 
da espécie.

Além de ilegal, a caça furtiva consti-
tui uma ameaça ao equilíbrio ambiental. 
«No caso da palanca, a situação é particu-
larmente mais gravosa por se tratar de um 
símbolo nacional protegido de diversas 
formas na nossa legislação e até pela lei 
internacional», explica o investigador.  

Na Cangandala foi possível confinar 
todos os animais num santuário protegi-
do. Os pastores (fiscais informais) foram 
todos integrados na estrutura governa-
mental da tutela. Vaz Pinto dá conta 
que tem havido «um progresso muito 
relevante neste parque, onde a caça fur-
tiva se pode considerar hoje não erradi-
cada, mas pelo menos sob controlo», 
não constituindo um risco imediato 
para o aumento do efetivo de palancas.

Já no Loando o progresso tem sido 
bastante mais modesto, por se tratar de 
uma área remota e com difíceis acessibi-
lidades, menos preparação e meios à 
disposição dos pastores, ausência de 
gestão formal e presença de ameaças in-
diretas fomentadoras da caça, como seja 
a exploração diamantífera. 

«Aqui, temos vindo a tomar medidas 
concretas no sentido de no curto prazo 
podermos ter os animais todos localizados 
e mais bem acompanhados, com melhor 
apoio fornecido aos pastores», assegura. 
Com o Governo têm sido desenvolvidos 
trabalhos no sentido de melhor regula-
mentar e supervisionar a extração diaman-
tífera na região. Segundo o biólogo, «isto 
não invalida que há ainda muito a fazer» 
para controlar a caça furtiva.

CONTRIBUTO DAS FORÇAS ARMADAS
Atualmente, a fiscalização das áreas de 
palancas é assegurada pelo Ministério do 
Ambiente. Vaz Pinto sugere o eventual 
recurso às Forças Armadas angolanas 
para proteção dos parques naturais e 
desta espécie ameaçada, a exemplo do 
que se faz nos países vizinhos para com-
bater flagelos similares. «Refiro-me não 

Caça furtiva ameaça  
equilíbrio ambiental

É persistente o trabalho e o empenho da equipa do Parque Natural da Cangandala, em Angola, 
para a preservação da palanca negra gigante. O projeto de conservação desta espécie endémica, 
lançado em 2003 para evitar a sua extinção, prossegue ante a ameaça do impacto das caças furtivas. 
O biólogo angolano Pedro Vaz Pinto defende o recurso às forças armadas como um dos meios para 
proteger os parques naturais do país e salvar o animal que é considerado um símbolo nacional.

João Carlos

As Forças Armadas, que 
estão bem equipadas  
e organizadas, podem 
participar nas ações de 
conservação do projeto

PALANCA NEGRA GIGANTE

N
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Importa forjar a consciência 
para a necessidade de 
evitar o desaparecimento 
irreversível  
das espécies animais

apenas ao caso do Botswana, onde o 
patrulhamento das áreas protegidas é 
assegurado pelas Forças Armadas, ou do 
Congo, mas também, por exemplo, ao 
recente caso da África do Sul, onde o 
Governo decidiu recorrer às Forças Ar-
madas precisamente para combater a 
caça de rinocerontes no Kruger». O res-
ponsável refere ainda uma solução 
idêntica anunciada pelo Presidente do 
Quénia para salvar os elefantes. 

Em todos estes casos, o recurso aos mi-
litares derivou, por um lado, do reconheci-
mento de impotência para erradicar a caça 
furtiva com métodos «convencionais». Por 
outro lado, Vaz Pinto considera estas medi-

das muito importantes, «por reconhecerem 
igualmente a enorme importância de se 
preservar o património natural de cada país, 
não só em termos éticos mas também em 
termos económicos».

Para o biólogo, Angola tem ainda 
maior legitimidade para recorrer a uma 
solução destas, «porque se trata de salvar 
um símbolo natural nacional de valor 
máximo e incalculável». Por outro lado, 

adianta, «Angola dispõe de Forças Arma-
das bem equipadas e organizadas, e com 
grande motivação para participar numa 
empreitada similar, como tem sido de-
monstrado na sua participação regu-
lar nas ações de conservação do projeto».

As ações visando a proteção desta espé-
cie endémica estão devidamente integradas 
nos esforços do Governo através das insti-
tuições que tutelam a preservação do am-
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CANGANDALA: SANTUÁRIO REPRODUTOR

Resultado do trabalho que tem sido feito nos últimos anos pelos vários parceiros institucionais, 
o Parque Nacional da Cangandala progrediu bastante, tendo em conta sobretudo a condição 
de abandono total que se verificava imediatamente após o final da guerra. Algumas infraestru-
turas foram reabilitadas, foram abertas picadas e construído um santuário vedado com quatro 
mil hectares, onde está o atual núcleo reprodutor da Cangandala. Segundo Pedro Vaz Pinto, 
«o efetivo populacional é ainda residual e o parque carece de um forte investimento, que espe-
ramos possa vir a concretizar-se nos próximos anos». 

O biólogo assegura que, em termos dos principais habitats, o parque encontra-se ainda 
relativamente bem preservado, o que é um dado encorajador para o futuro. A evolução é evi-
dente. Foram realizados levantamentos aéreos, captura e marcação de animais, constituição 
de núcleos reprodutores, reabilitação de infraestruturas e mobilização de apoios. O mérito do 
trabalho em curso também tem sido reconhecido a nível internacional, o que valeu ao projeto 
a atribuição de três prestigiantes prémios. Pedro Vaz Pinto, que desde 2003 se dedica a esta 
causa preocupado com a conservação da palanca negra gigante, recebeu por exemplo, este 
ano, em Portugal o Prémio Internacional Terras Sem Sombra.
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biente e da natureza em Angola. No entan-
to, Vaz Pinto entende que isso não invalida 
a definição no futuro de um novo paradig-
ma para a gestão de uma estratégia de salva-
ção da palanca, devidamente coordenada e 
mais eficiente do que a que existe hoje.

TURISMO DE NATUREZA
A natureza em Angola constitui um dos 
fortes motivos de atração turística e já 

são visíveis iniciativas que visam o apro-
veitamento turístico das áreas protegi-
das. «Penso que isso é muito positivo». 
Para Vaz Pinto não restam dúvidas do 
enorme potencial existente e de como é 
fundamental maximizar os recursos 
disponíveis. 

O investigador diz tratar-se de um 
processo longo, que só terá sucesso se, 
entretanto, for possível recuperar o ob-

jeto inicial que levou à definição dessas 
áreas como parques ou reservas. «E na 
maior parte dos casos levará ainda al-
guns anos até recuperar efetivos popula-
cionais de muitas espécies animais, e que 
são geralmente a principal fonte de 
atração para o turismo de safari.»

Pedro Vaz Pinto não acredita que no 
curto e médio prazo o turismo possa ser 
um contribuinte significativo para a 
conservação nas áreas protegidas. É de 
opinião, do ponto de vista da conserva-
ção, que a prioridade nesta fase deverá 
centrar-se na preservação e recuperação 
dos ecossistemas, sem prejuízo de se 
acompanhar algumas iniciativas turísti-
cas e de desenvolver um plano estratégi-
co bem fundamentado para a exploração 
turística em cada área protegida.

A guerra em Angola impôs uma 
quase completa destruição das áreas 
protegidas e a diminuição drástica de 
muitas espécies, algumas delas ameaça-
das. Hoje, o que importa na perspetiva 
do cientista é forjar a consciência relati-
vamente à necessidade de se agir com 
celeridade para evitar o desaparecimento 
irreversível das espécies animais. «Neste 
sentido, entendo que a palanca pode 
também desempenhar um importante 
papel de bandeira, na chamada de aten-
ção para a necessidade de protegermos a 
nossa biodiversidade que é património 
de todos». 

PE
D

R
O

 V
A

Z 
PI

N
TO

PE
D

R
O

 V
A

Z 
PI

N
TO



84  setembro 2013 – África21

uma savana que arrefece lentamente, num fim de 
tarde de céu limpo, um grupo de leões desperta vagarosa-
mente da letargia do dia. Passadas as horas de mais calor, 

em que dormitaram debaixo de diversas sombras, os vários leões de 
diferentes idades movimentam-se lentamente por entre a vegetação 
rasteira. Lá longe uma manada de búfalos cruza o horizonte, dei-
xando no ar vagas de pó que tardam em pousar, face à ausência de 
vento. Entretanto, as fêmeas do clã familiar agrupam-se e lenta-
mente partem com um único objetivo em mente: caçar.

Esta sequência, que geralmente termina com o final da caçada, 
nem sempre bem-sucedida, faz parte do nosso imaginário da vida 
selvagem em África. Mas são cada vez menos os grupos 
familiares de panthera leo – o seu nome 
científico – a darem corpo a tal cena 
tão retratada em inúmeros filmes e 
documentários sobre este felídeo.

As últimas cinco décadas trou-
xeram uma redução de 70% do 
total de leões no continente, que 
desapareceram mesmo de 
80% dos seus habitats históri-
cos. O seu número não ultra-
passa hoje os 30 a 32 mil 
animais, havendo estimati-
vas que apontam para ci-
fras mais baixas. Na 
África Ocidental e 
Central a situação é 
mesmo considerada 

preocupante. Além de já estar extinto em 25 países, como na Costa 
do Marfim, Gana ou Togo, o seu número na região não chega já às 
sete centenas, o que significa que está em risco de extinção nesta 
vasta zona do continente. Segundo o grupo de conservação animal 
Lionaid, há países como o Chade, Burkina Faso, Camarões ou a 
República Centro Africana em que a luta é apenas pela sobrevivên-
cia. Na Nigéria, por exemplo, foram registados apenas 32 animais 
em 2012 e no Senegal 40. Embora não seja considerada uma espé-
cie em termos gerais em risco de extinção, o seu estatuto, de acordo 
com a União Internacional para a Conservação da Natureza, é já de 
espécie vulnerável.

Se há 10 mil anos o leão era o grande mamífero terrestre de 
população mais numerosa, depois dos humanos, com os seus habi-
tats a estenderem-se até à Europa e Ásia, hoje só mesmo numa parte 
cada vez menor de África e em número muito reduzido na Floresta 
de Gir, na Índia, é possível encontrá-lo no meio selvagem. 

INVESTIGAÇÃO NA GORONGOSA
A diminuição e fragmentação do seu habitat, a caça com os mais 
variados fins, incluindo a desportiva, a escassez de presas em alguns 
locais, a consanguinidade e a ausência de programas governamen-
tais alargados de proteção da espécie que abranjam também a caça 
furtiva – que se continua a praticar em vastas regiões do continente 
– são as principais causas para o desaparecimento gradual destes 
animais. Em relação à caça, o facto de viver essencialmente em 
grupos familiares joga a seu desfavor, pois torna-o uma presa mais 
fácil, nomeadamente se o comparamos com outros felídeos, como 

o tigre ou o leopardo. 
Preocupante é também a relação do leão com o 

homem. Nos últimos cinquenta anos assistiu-se ao 
desaparecimento de três quartos da savana consi-
derada escassamente povoada, onde o leão encon-
tra o seu espaço natural, o que tem provocado 
diversas situações de confronto e disputa pelo 
mesmo território entre populações de leões e 
humanos, como já aconteceu em Angola, 
por exemplo.

O Parque Nacional da Go-
rongosa, que juntamente 

vida animal

A queda do leão
Dia 10 de agosto comemorou-se o Dia 
Mundial de um dos símbolos do continente 
africano, o leão. Mas os tempos não são de 
festa. Nos últimos cinquenta anos houve 
uma quebra de cerca de 70% no seu número. 
Hoje não serão mais de 30 mil. Considerada 
vulnerável, a espécie já luta em diversas 
regiões de África pela simples sobrevivência.

miGuel Correia
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com outras entidades moçambicanas comemorou a 10 de agosto o 
Dia Mundial do Leão, data criada pela Organização das Nações 
Unidas para alertar o mundo para a importância da conservação da 
espécie, é um exemplo de como a vida não tem sido fácil para estes 
carnívoros. No passado eram centenas os leões que se passeavam na 
região da Gorongosa. Hoje, depois da Guerra Colonial e da poste-
rior Guerra Civil, não há mais de quarenta a cinquenta, apesar de 
todos os esforços feitos na sua recuperação. O parque está a desen-
volver um programa de investigação, com o objetivo final de criar 
condições para que a espécie se expanda na região, trabalho consi-
derado essencial para a sobrevivência do leão em Moçambique e 
mesmo além-fronteiras. Mas o futuro da espécie no país continua 
incerto, até porque depende de muitos fatores, inclusive políticos.

Atualmente, as maiores populações da espécie no continente 
africano encontram-se na África Oriental e Meridional, com 40% 
dos animais localizados na Tanzânia. Mas o declínio do leão tem 
sido gradual, embora contínuo, como se pode perceber por algu-
mas datas que marcam o seu desaparecimento em diversas regiões 
do mundo. Este carnívoro extinguiu-se na Europa Ocidental logo 
nos primeiros anos depois de Cristo, na Europa Oriental no ano 
100, no Cáucaso já no século X, na Palestina no século XII, na Líbia 
em 1700, no Egito em 1790, na Turquia em 1870, na Tunísia e 
Síria em 1891, na Argélia em 1893, no Iraque em 1918, em Mar-
rocos no ano de 1922 e no Irão já em 1942. 

Embora os esforços para a proteção da espécie em África pas-
sem por diversos países e organizações, e estejam assentes em ques-
tões como a preservação dos seus habitats e o controlo da caça fur-
tiva, tem-se hoje como condição essencial que o desenvolvimento 
sustentável das nações e o crescimento do turismo natureza e dos 
parques nacionais é crucial no combate ao seu declínio, assumindo 
nesta perspetiva especial significado a mensagem de muitas associa-
ções e grupos de defesa deste felino, de que um leão vale em termos 
de retorno financeiro muito mais vivo do que morto; que traz 
muito mais-valias a um país se explorado na sua vertente turística, 
do que como mera fonte de caça. 

CURIOSIDADES

Nas línguas românicas, o nome do leão deriva do latim leo.

Além do leão africano, existem também leões na Ásia 
(leão asiático), na floresta de Gir, na Índia. Mas o seu nú-
mero é muito reduzido, rondando os 400 animais. Contu-
do, depois de quase ter sido considerada extinta, esta po-
pulação está atualmente a recuperar.

Estima-se que existam cerca de 1000 leões africanos e 100 
asiáticos nos diversos jardins zoológicos do mundo.

O fóssil mais antigo que se conhece de um leão (panthera 
leo) foi localizado na Tanzânia e terá cerca de 1,5 milhões 
de anos.

O leão é o segundo maior felino, depois do tigre, que não 
só é mais comprido como tem maior peso. 

O maior leão selvagem registado foi um macho abatido em 
1973, em Angola, com 3,6 metros de comprimento.

O leão mais pesado registado pesava 375 quilos e vivia 
em cativeiro, num jardim zoológico em Inglaterra, nos 
anos 70 do século passado.

Os leões atingem a maturidade sexual aos três ou quatro anos.

As ninhadas dos leões oscilam entre 1 e 6 crias. Estas têm 
à nascença cerca de dois quilos.

Normalmente, o leão ruge ao anoitecer, e o rugido serve para 
avisar outros leões de que aquele território já está ocupado. 
Muitas vezes pode ser ouvido a oito quilómetros.

Os leões passam quase todo o dia a dormir, caçando ao 
fim do dia ou à noite.

Embora os leões prefiram ficar longe dos homens, podem 
atacá-los, nomeadamente se estiverem famintos. O mais 
conhecido ataque a humanos aconteceu no Quénia, em 
1898, quando dois machos foram responsáveis por mais 
de 140 mortes num único mês. Foram os dois abatidos.

O número de leões
em África continua
a decrescer
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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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atriz e realizadora portuguesa Maria de Medeiros obteve o Prémio Dom 
Quixote, que premeia o melhor filme estrangeiro, no Festival de Cinema de 

Gramado com o documentário Repare Bem que conta a história da morte de 
Eduardo Leite ‘Bacuri’ na ditadura militar brasileira e da fuga da companheira 
Denise Crispim e da filha Eduarda. O documentário foi elaborado pelo Instituto 
Via BR para trazer ao universo cinematográfico brasileiro um recorte humano so-
bre os anos de opressão do regime militar (1964-1985) e seus desdobramentos na 
vida das famílias daqueles que foram perseguidos. A Lei da Amnistia, de 1979, 
permitiu que muitos exilados políticos e famílias de exilados voltassem ao Brasil, 
mas, para fins de revisão histórica, ajudou a colocar a ditadura num patamar do 
qual até hoje o cinema nacional se desdobra. Na sinopse do documentário de 
Maria de Medeiros é referido que se «fala do Brasil da ditadura, mas a partir de 
fora.Tratou-se de postar as câmaras diante de Denise Crispim e de sua filha, Eduar-
da Ditta Crispim Leite, e de receber com enorme emoção os seus extraordinários 
testemunhos. Foi em Roma e em Joure, no norte da Holanda. Bem longe do 
Brasil. E no entanto, as suas palavras, que falam de exílio e de memória, levam-nos 
a um mergulho profundo na história do Brasil, dos anos 70 até à atualidade».

no Festival de Gramado 
Maria de Medeiros premiada

m edição da novel editora Pocket Tropics, acaba de sair o 
primeiro volume da coleção Trópicos de Bolso, dedicado a 

São Tomé e Príncipe. Trata-se efetivamente do primeiro guia 
exaustivo em língua portuguesa dedicado a um país da CPLP, que 
serve de ensaio para um projeto que a editora quer levar a bom cabo 
nos próximos anos, cobrindo os outros países da organização.

de São Tomé e Príncipe
Editado Guia Exaustivo

Além de guia turístico, integra uma relação de toda a legisla-
ção e regulamentações para a entrada no país, desde os aspetos 
genéricos a ter em conta a vacinas e outros cuidados, e a lista das 
compras que neste país se podem fazer com vantagem. A publica-
ção é enriquecida com um valioso ensaio sobre a arte e a cultura 
de São Tomé e Príncipe, além de outras especificidades como uma 
panorâmica das diversas características e atividades do país, no 
âmbito da Educação e Ensino, Fauna e Flora, Geografia e Clima, 
não esquecendo a Gastronomia, que o artista plástico João Carlos 
Silva tem tão bem divulgado através da televisão.

Evidentemente que a riquíssima história das ilhas também 
não é esquecida, desde o seu achamento e povoamento, nos sécu-
los XV e XVI, ao ciclo açucareiro e às revoltas dos escravos do 
Reino dos Angolares e do Rei Amador, não esquecendo as inva-
sões de corsários e de piratas e o chamado Grande Pousio nos sé-
culos XVII e XVIII. São igualmente contemplados com uma 
descrição tão sintética quanto objetiva, a Segunda Fundação, com 
os Ciclos do Café e do Cacau, e a abolição da escravatura, até à 
nacionalização das roças, em 1975. 

E
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filme Of Good Report do realizador sul-africano Jahmil 
Qubeka que põe o dedo num dos maiores flagelos so-

ciais da Nação Arco-Iris – o assédio e comércio sexual entre 
homens «do poder» e jovens raparigas – está no centro de uma 
enorme polémica. Agendado para abertura do Festival Inter-
nacional do Filme de Durban, foi proibido  pela Autoridade 
Nacional de Controlo da Indústria Cinematográfica que o 
rotulou de «pornografia infantil». Perante o alarido provocado 
por esta censura sem precedentes desde o fim do apartheid, foi 
finalmente projetado no último dia do festival e distribuído no 
circuito comercial «para maiores de 18 anos». Para o diretor 
do festival de Durban, «o filme apresenta uma história que 
trata de um real e perturbador problema de sociedade relacio-
nado com os abusos de poder recorrentes no nosso país». 

A ação situa-se numa pequena cidade sul-africana e tem 
como principais protagonistas um professor adicto às relações 
com jovens adolescentes e uma das alunas que serve-se desta 
atração para atingir os seus próprios objetivos. Os jogos de 

de uma Lolita sul-africana
Polémica em torno

poder perversos que se estabelecem entre ambos, acaba por 
levar o homem, profissional e socialmente respeitado (Of good 
report, quer dizer bem cotado) à loucura e ao crime.  

Os espectadores que já viram o filme acusam a censura de 
hipocrisia por ter querido proibir o filme por causa de uma 
cena de sexo explícito entre um adulto e uma menor de 16 
anos (interpretada por uma atriz de 23 anos) quando a lei sul-
-africana situa precisamente nos 16 anos a idade a maioridade 
sexual, passando ao lado do problema de fundo constituído 
pelas relações sexuais entre homens «maduros» e jovens rapari-
gas, causa principal da propagação da sida entre as mulheres.

O

ontinuam disponíveis até 15 de setembro as inscrições 
para a décima primeira edição da Bienal de Arte Africa-

na Contemporânea Dak´Art que se realiza na capital senegale-
sa de 9 de maio a 8 de junho de 2014.

A bienal existe desde 1992, é o maior evento deste tipo em 
África, cobre todas as formas de expressão visuais – pintura, 
escultura, fotografia, design, vídeos, instalações e performan-
ces – e pretende ser também um espaço de encontros e reflexão 
teórica sobre a estética e a produção artística atual em África, 
com originalidade e aberta ao mundo e às novas tecnologias.  

Dak Árt 2014
Bienal de arte africana contemporânea

Ao contrário do que aconteceu ante-
riormente, a próxima edição em Dacar 
será exclusivamente dedicada aos criado-
res africanos, opção justificada pelo dire-
tor da bienal, Babacar Mbaye Diop, pelo 
facto de «não termos sempre a possibili-
dade de promover artistas africanos fraca-

mente representados nos grandes eventos artísticos internacio-
nais». Para Mbaye Diop, as obras selecionadas para concurso 
devem pertencer ao autor, datar de menos de dois anos e não 
terem sido apresentadas noutra exposição internacional. 

Além da competição oficial, Dak´Art abre também um 
espaço às representações nacionais selecionadas pelas respeti-
vas autoridades culturais, como acontece na Bienal de Veneza, 
onde a representação angolana alcançou o Leão de Ouro da 
categoria em junho com Luanda encyclopedic city, exposição de 
23 fotografias de Edson Chagas.

C
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cantor romântico Anselmo Ralph foi o grande vencedor da primeira edição do Angola Music 
Awards, cuja cerimónia de premiação foi realizada em agosto, em Luanda. Ele venceu em 

cinco categorias: música do ano (Curtição), voz masculina, melhor artista ou banda ao vivo, melhor 
DVD musical (Best of) e melhor R&B (Tá difícil). De igual modo, foi considerado o artista mais 
popular na internet, numa votação realizada no site da Sapo. Além de Anselmo Ralph, um dos in-
térpretes mais «internacionais» da nova geração de músicos angolanos, os outros vencedores princi-
pais da edição inaugural do prémio foram Matias Damásio (melhor álbum acústico, Por Angola, e 
melhor semba, Kwanza Burro, Bruno M (melhor álbum eletrónico, Batida Única Vol II, e melhor  
kuduro, Vamos aonde) e DJ Malvado (melhor DJ e melhor afrobeat/house, com Zenze).

MCK ganhou o troféu de melhor rap/hip hop (Por detrás do pano), Konde, o de melhor kizom-
ba (Negra) e Dodó Miranda, o de melhor gospel (Nabeli Yo, Nanetoli Yo, Nkolo). O intérprete re-
velação foi CEF. A consagrada dupla Filipe Mukenga/Filipe Zau venceu na categoria de melhor 
compositor, com o tema Perfume da Kianda, enquanto o saxofonista Nanuto foi considerado o 
melhor instrumentista. O melhor produtor musical foi Nikila de Sousa. Paul G venceu na categoria 
de melhor videoclipe. O primeiro Angola Music Awards atribuiu ainda prémios a Tivine (melhor 
música popular do centro do país, com Usongo), Justino Handanga (melhor música popular do sul, 
com Carlito), Paifuidy (melhor música popular do norte, com Dr. Mayuyua) e Namanhonga (me-
lhor música popular do leste, com Sambalala).

erminou a 23 de agosto, em Luanda, a 
décima edição do Luanda Cartoon, um 

festival de banda desenhada e cinema de anima-
ção promovido pelos irmãos Lindomar e Olím-
pio de Sousa. Em termos de cinema de anima-
ção, foram apenas exibidas curtas-metragens. O 
festival, inaugurado no Centro Cultural Portu-
guês-Instituto Camões na capital angolana, de-
correu depois no Belas Shopping, localizado no 
município de Belas (sul de Luanda). Um total 
de 45 artistas, nacionais e estrangeiros, partici-
pou no festival. Entre os estrangeiros, destaca-
ram-se representantes de Moçambique, Portugal, Brasil, Tan-
zânia, Gabão, República Democrática do Congo, França e 
Uzbequistão. O angolano de origem cabo-verdiana Horácio 
Dá Mesquita foi o homenageado desta edição do Luanda 
Cartoon, enquanto Carlos Alves, que, nos anos 80 e 90, foi 
um dos mais destacados cartunistas locais, tendo abandonado 

do Angola Music Awards
Anselmo Ralph vence 1.ª edição

do Luanda Cartoon
Décima edição

a atividade por falta de apoios, para se dedicar ao teatro, foi o 
convidado especial. De notar que, até aos anos 80, a banda 
desenhada gozava de grande prestígio em Angola, devido, so-
bretudo, aos incentivos do Estado. O fim da economia centra-
lizada, a partir da década de 90, inverteu totalmente a 
situação.  

T

O
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proveitando como epíteto para o título o célebre filme 
Nascimento de uma Nação, de David Wark Griffith, este 
primeiro volume – O cinema do império – aborda sobre-

tudo o cinema de propaganda imperial, no plano político, econó-
mico ou mesmo científico, mas lança já, sobretudo através das três 
entrevistas que reúne, a ponte para um segundo volume, a publicar 
antes do final deste ano, intitulado O cinema da libertação.

Ainda não é a história do cinema angolano, que no período 
pós-independência tem tido um percurso complexo, moroso e 
acidentado, mas de várias formas é um contributo interessante para 
a sua feitura, pela informação que apresenta e pelos dados que ar-
mazena. Efetivamente, trata-se de um séria pesquisa que os coorde-
nadores souberam articular com investigadores como Tiago Baptis-
ta, Teresa Castro, José da Costa Ramos e Paulo Martins, 
enriquecida com entrevistas a uma série de figuras incontornáveis 
da história do cinema feito em Angola, como João Silva, Manuel S. 
Fonseca e o arquiteto Castro Rodrigues.

Acertadamente, Maria do Carmo Piçarra dá depressa conta que 
Esplendor Selvagem, uma obra de António de Sousa, um dos raros 
cineastas residentes em Angola que ali teimavam em fazer cinema, 
nos anos de 1950 e 60, apesar de muita propaganda, tornava óbvia 
a negação da asserção «do Minho a Timor somos todos portugue-
ses». Não foi, portanto, por acaso, que o regime se tenha socorrido 
de realizadores estrangeiros para, no âmbito de uma estratégia dis-
cursiva, «melhor projetar internacionalmente a nação multirracial e 
pluricontinental».

livro do mês

Angola – O Nascimento de uma Nação – Volume I, de Maria do Carmo Piçarra e Jorge António

A

O cinema
e a propaganda  
imperial
em Angola
Saiu o primeiro tomo da trilogia sobre o cine-
ma feito em Angola antes e após a indepen-
dência, coordenada pela investigadora Maria 
do Carmo Piçarra e pelo realizador luso-ango-
lano Jorge António.

rodriGues vaz

Apesar de muito controlo da PIDE, a verdade é que teve algu-
ma importância o movimento dos cineclubes, tanto em Luanda 
como no Huambo e no Lobito, o que levou a que, como assinala 
Maria do Carmo Piçarra, «houve realmente filmes que foram usa-
dos como arma política, o que fez com que nascesse, militante e 
revolucionário, o germe de um cinema por uma Angola anticolo-
nial mas não em Angola. Foi um cinema de celebração da mestiça-
gem e da hibridez. O cinema angolano quando nasce é, natural-
mente, o contraponto à voz da propaganda colonialista portuguesa, 
com ou sem declinação luso-tropical».

No aspeto propagandístico, há a assinalar a produção de Angola 
na Guerra e no Progresso, realizado pelo tenente Quirino Simões, 
para o Serviço de Informação Pública das Forças Armadas e Minis-
tério da Defesa Nacional. Trata-se de um registo militarista e gran-
diloquente na linha do que se fazia na época, rebatendo nas teclas 
de sempre do Portugal uno e caso ímpar de colonização, que só 
convencia os que se queriam convencer.

De qualquer maneira, o que é interessante analisar a esta distân-
cia é a forma «pequenina» e mesquinha como nos oito filmes de 
ficção que foram realizados com produção ligada a Angola era feita 
a defesa da pretensa legitimidade da presença portuguesa, uma vez 
que, exceto o último, Burgueses, Malteses e às Vezes, de Artur Seme-
do, nem sequer aproveitavam devidamente as paisagens locais, 
sendo a rodagem, na maior parte das vezes, feita em Portugal.

O filme inaugural do ciclo de propaganda, Feitiço do Império, 
de António Lopes Ribeiro, é modelar em vários aspetos em rela-
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ção à ideologia oficial do regime. Como salienta Tiago Baptista, 
nele se «esboça um paralelo entre a posse do território colonial e a 
da mulher, ao mesmo tempo que hierarquiza claramente as suces-
sivas relações de poder e de género presumidas pela sociabilidade 
colonial: o branco acima do negro, mas o homem acima da mu-
lher; ou seja, o homem branco acima de todos os outros objetos 
passivos da sua predação.»

Os sinais ideológicos são ainda visíveis, 
por exemplo, num filme como Operação 
Dinamite, dirigido por Pedro Martins, com 
Nicolau Breyner como protagonista, onde 
se encena, sem rebuços, o interesse e a utili-
dade de Angola apenas como território 
onde se recolhe um recurso, que além do 
mais se oferece passivamente à exploração, o 
que faz Tiago Baptista questionar: «Que 
melhor metáfora do colonialismo português 
poderia haver?»

Na verdade, este investigador acaba por responder com acuti-
lância: «Apesar de o próprio cinema ter sido um dos meios através 
dos quais se procurou em Portugal e noutros países, dissimular a 
verdadeira natureza do colonialismo, ele é também uma das me-
lhores maneiras de perceber os mecanismos ideológicos intrínse-
cos às relações de poder colonialistas.»

DOCUMENTÁRIOS ETNOGRÁFICOS
Se os documentários sobre a atividade económica continuam a ser 
uma fonte útil de informação, até porque o seu estudo e análise 
revelam como se quis projetar a Angola colonial, e os documentá-
rios científicos ainda hoje são fiáveis de um ponto de vista de in-
formação e de dados, já é preciso mais cuidado com os documen-
tários etnográficos, feitos nitidamente para justificar pré-conceitos. 
Neste campo assinale-se como exemplo os motivos que levaram o 
etnógrafo José Redinha a demitir-se da Diamang, aproveitando 
para denunciar a falta de espírito cultural e a indiferença mórbida 
perante os habitantes da região, apontando isso como «a razão 

primordial das múltiplas causas que criam os males, complexos 
por isso, e por tal, difíceis de remediar.»  

Quem faz a ponte no campo da etnografia entre o passado e a 
pós-independência, com alguma objetividade e pragmatismo é o co-
nhecido poeta Ruy Duarte de Carvalho, regente agrícola apaixonado 
pela antropologia, e que, ao serviço da TPA, foi autor de vários docu-
mentários sobre a atualidade angolana a seguir ao 25 de Abril. 

Para ele, «O cinema em Angola, por impe-
rativos de capacidade de opção, ocupa-se e de-
corre da realidade nacional. Ao pretender tratar 
com seriedade os materiais que aborda, o ci-
neasta será levado a procurar junto da antropo-
logia o apoio que esta pode dispensar-lhe en-
quanto modalidade de conhecimento e método 
de inquérito e de análise». Por isso é que, peran-
te uma tradição etnográfica fortemente marca-
da pela sua associação com o poder colonial, 
Ruy Duarte de Carvalho propõe a antropologia 

enquanto forma de «análise social». 
A finalizar, a título de esclarecimento, aproveito para dizer que 

a entrevista concedida pelo crítico e editor Manuel S. Fonseca tem 
duas inexatidões que convém reparar numa próxima edição: o cine-
ma Império não era da Sulcine, mas da Angola Filmes, empresa que 
controlava mais de 60% da distribuição de cinema em Angola. E os 
preços dos bilhetes nos cinemas Ngola, da Sulcine, e no S. João, da 
Angola Filmes, não custavam um escudo, mas quatro, e mesmo no 
Cine-Colonial o preço não descia para além dos três escudos, o que 
era, mesmo assim, muito barato. Já agora esclareça-se que o cinema 
Tropical era da Angola Filmes e a empresa que detinha o Tivoli 
chamava-se Mundáfrica e era controlada pela distribuidora lisboeta 
Filmes Lusomundo em associação com a Castello Lopes. 

Angola, o Nascimento de uma Nação 
Volume I – O cinema do império
Maria do Carmo Piçarra e Jorge António (coordenação)
Guerra & Paz 

MARIA DO CARMO PIÇARRA

É licenciada (1994) e mestre em 
Ciências da Comunicação (2004) 
com uma tese sobre O Jornal Por-
tuguês de atualidades na propa-
ganda do Estado Novo. Como jor-
nalista e crítica de cinema colaborou 
em O Independente, Sábado e Première, entre outras publi-
cações. Foi adjunta da presidência do Instituto de Cinema, 
Audiovisual e Multimédia (1998-99). Foi também bolseira 
dos Serviços de Belas Artes da Fundação Calouste Gul-
benkian (1999) para estudar atualidades cinematográficas 
de propaganda do Estado Novo e Franquismo, e bolseira de 
doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(2008-2012). Fez pesquisa de imagem para documentários 
históricos e foi editora do estudio54.com, a primeira editora 
portuguesa de música e cinema online.

Através do cinema 
procurou-se em Portugal  

e noutros países 
dissimular a verdadeira 

natureza
do colonialismo

JORGE ANTÓNIO 

Nascido em Lisboa, em 1966, é um cineasta português 
ligado a Angola por razões familiares e afetivas. Espe-
cializou-se em produção pela Escola Superior de Tea-
tro e Cinema, em 1988. Desde então está ligado ao 
cinema e à televisão. Em 1991 inicia-se na realização 
de cinema com a curta-metragem O Funeral e, em 
1993, realiza a longa-metragem e primeira coprodução luso-angolana, O Mira-
douro da Lua. Em 2005 realizou Angola, Histórias da música popular, e em 
2007 apresentou Kuduro, Fogo no Museke, sendo ainda autor do documentá-
rio O Lendário Tio Liceu e os Ngola Ritmos, que venceu o Prémio Melhor Do-
cumentário da FIC Luanda, em 2010. É, também desde 1995, o Produtor 
Executivo da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, da coreógrafa 
e investigadora Ana Clara Guerra Marques, sua mulher. Foi também entre 
2007/2009 consultor para os assuntos internacionais do Instituto Angolano de 
Cinema, Audiovisual e Multimédia e Membro da Comissão Organizadora do 
Primeiro Festival Internacional de Cinema de Luanda (2008).
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Subintitulado Do passado 
colonial à lusofonia, este 
livro do mestre em Estudos 
Africanos Fernando Rui 
de Sousa Campos, da 
Universidade Lusófona, vem 
preencher uma importante 
lacuna sobre o estudo 
da evolução política na 
chamada África lusófona, 
particularmente da «jovem 
democracia» em São Tomé 
e Príncipe, contribuindo para 
um melhor conhecimento e 
esclarecimento de questões 
que lhe são subjacentes, 
como a independência, 
o poder e a democracia. 
De notar que o estudo da 
evolução política neste país é 
tanto mais importante quanto 
se deve ter em conta de que, 
depois de um longo período 
de regime de partido único, 
parece capaz de usar a 
abertura ao multipartidarismo 
para a construção de um 
modelo próprio, para o que 
tem sido importante a aposta 
na unidade e na identidade 
santomenses como elementos 
que mais têm contribuído para 
a consolidação de São Tomé 
e Príncipe como Nação. 

As relações entre Portugal 
e São Tomé e Príncipe
Fernando Rui de Sousa 
Campos
Edições Colibri, Lisboa, 2013

Este é um livro singelo como 
o seu autor, José Manuel 
Pinto, cujas andanças e as 
suas consequentes estórias 
narradas com garra e tipicismo 
o viriam a tornar Singapura 
ou simplesmente Singa, belo 
epíteto para quem julgava que 
a ele e aos seus iguais só lhe 
era permitido sonhar, quando 
eram meninos nas barrocas 
do Miramar, na sua Luanda 
natal. Qual Peregrinação 
que, curiosamente, também 
trata de aventuras nas terras 
do Oriente, o lado onde os 
sonhos são mais ousados 
e, aparentemente, mais 
românticos, também o Singa 
vai entretecendo, como o 
célebre andante português 
Fernão Mendes Pinto, as suas 
narrativas com observações 
com moralidades e outras 
opinações, qual filósofo 
pragmático que acha sua 
obrigação expender a sua 
sabedoria como quem espalha 
esmolas a esfomeados de 
conhecimento.

“Singapura” por Ceca e 
Meca
José Manuel Pinto
Pangeia Editores, Lisboa, 2013

Guiné-Bissau: A destruição 
de um país
Julião Soares Sousa
Autor, Coimbra, 2013

Tendo como subtítulo Desafios e reflexões para uma nova 
estratégia nacional, este novo livro do historiador guineense 
Julião Soares Sousa, celebrado autor duma exaustiva 
biografia de Amílcar Cabral, defende que «A estabilização  
da Guiné-Bissau passa essencialmente pela desmilitarização da 
política, pela despartidarização das Forças Armadas e pelo fim 
das lutas pelo controlo do poder na esfera político-partidária.» 
Reconhecendo que as lutas pelo poder no interior  
do sistema político-partidário são o fundamento e a causa  
da decadência e o desastre da Guiné-Bissau, conclui que a 
resolução da crise nacional depende, única e exclusivamente, 
da capacidade dos guineenses assumirem coletivamente os 
erros cometidos ao longo dos 40 anos de independência, 
pois «nesta guerra de todos os homens contra todos os 
homens – uma guerra civil declarada – todos falhámos.  
Uns por ação e outros por omissão». Julião Soares Sousa é 

licenciado em História, 
mestre em História 
Moderna e doutorado em 
História Contemporânea. 
Tem em fase de conclusão 
um projeto de 
investigação sobre a cisão 
sino-soviética e as suas 
implicações nos 
movimentos de libertação 
das colónias portuguesas 
de África.
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«Este CD é dedicado a todos 
que sempre me apoiaram, por 
isso se chama Feedback». 
Nem mais. A homenagem 
cai bem, mas o álbum ainda 
nos cai melhor; muito melhor. 
Djodje Marta pega no seu 
talento e elabora um álbum 
muito bem trabalhado, a todos 
os níveis. Uma música que 
rapidamente nos cativa, com 
a sua sonoridade assente 
em múltiplas influências, 
bem visíveis em temas 
como Nha Musica ou Um 
Segundo, que Dodje canta 
em parceria com os Ferro 
Gaita e os DJ Motafied 
Beatz. Aliás, o cuidado 
colocado na preparação do 
álbum estendeu-se também 
à sua promoção, que se 
serviu de uma fórmula que 
não é nova, mas que nem 
sempre resulta. Aqui tudo 
correu bem. A ideia foi a de ir 
deixando fugir alguns temas 
antes do lançamento do CD, 
colocando-os disponíveis 
na internet. A verdade é 
que foram bem acolhidos e 
serviram de aperitivo para o 
que viria a seguir; o álbum. 
Feedback é o terceiro trabalho 
do músico, que nasceu na 
cidade da Praia, cresceu 
numa família de músicos  
e pertence hoje ao mundo. 
Com mérito próprio.

Feedback
Djodje

Excelente nome para 
um álbum que pretende 
comemorar os já 35 anos de 
carreira do músico angolano 
Nelo Carvalho. Excelente o 
nome, e excelente o conteúdo, 
que só nos comprova 
como estas três décadas 
e meia foram vividos com 
intensidade e foram ricas 
em aprendizagem e na 
absorção de uma pluralidade 
de sons que ajudam a 
entender o sucesso de 
quem assumidamente vive 
de e para a música. São 
15 canções e diferentes os 
estilos musicais. Estão lá o 
semba, mas também o jazz 
ou o funk. São 15 temas para 
vivermos cada um por si, mas 
também num exercício em 
que nos deixamos encaminhar 
de uma música para a outra, 
tal a forma como as canções 
estão encadeadas. Um álbum 
em português, mas também 
com temas em línguas nativas 
angolanas e em espanhol. A 
vivência dos seus 54 anos 
permite-lhe a tranquilidade de 
receber diversos convidados, 
como Ruy Mingas, Waldemar 
Bastos, Fábia Rebordão, Tito 
Paris ou Big Nelo e Ary, que 
só ajudam a engrandecer a 
obra.

Encontros
Nelo Carvalho

Aqui está um filme dos tempos 
de hoje, que se debruça sobre 
questões que perpassam as 
sociedades atuais, mas que 
aborda um tema que tem 
marcado fortemente a evolução 
do mundo nos últimos séculos, 
e de forma mais vincada 
desde o século XIX. É uma 
obra francesa, que retrata uma 
situação francesa, mas que até 
poderia ser norte-americana,  
alemã, angolana ou portuguesa. 
Deram-lhe o pouco subtil 
nome de O Capital, e o seu 
título remete-nos logo para o 
tema. Neste caso, o núcleo da 
questão é o dinheiro e todas as 
relações que este vai tecendo, 
como personagem principal, 
junto de diversas figuras no 
fundo secundárias. Há aliás 
uma frase lá pelo meio da 
película que a retrata bem: 
«dizem que o dinheiro é um 
instrumento, mas enganam-se, 
ele é o senhor e nós somos os 
seus instrumentos». Pois é esta 
realidade que o filme retrata, 
servindo-se da história de um 
presidente de um banco francês 
internacionalizado, e que nos 
vai mostrando através das suas 
ações como, por exemplo, os 
despedimentos são simples e 
ultrapassáveis danos colaterais 
nestes grandes jogadores do 
sistema financeiro.

O Capital
Realizador Costa-Gravas
Interpretações Gad Elmaleh, 
Gabriel Byrne, Natacha Régnier
Género Ficção

Quando estreou foi alvo de 
uma emocionada e prolongada 
ovação de pé, foi nomeado 
para diversas prémios, alguns 
dos quais acabou mesmo  
por ganhar, marcou presença 
nos óscares de 2013, foi 
considerado por muitos como  
o melhor filme do ano, incluindo 
Barack Obama, que nunca  
se cansou de o elogiar,  
e conta-nos de forma 
absolutamente simples, mas 
cativante, uma história que 
nos emociona. Chama-se 
Bestas do Sul Selvagem, é 
interpretado por uma criança, 
e passa-se num universo 
muito apreciado pela indústria 
cinematográfica: uma 
comunidade isolada do resto 
do mundo, neste caso por um 
enorme dique. Huspuppy, com 
seis anos, vive com o seu pai, 
sem mãe, que desapareceu há 
muito, num ambiente próximo 
do selvagem. Quando uma 
tempestade faz subir as águas, 
tudo se complica.  
A aldeia submerge e a pequena 
tem de aprender a viver num 
mundo estranho para ela, com 
a agravante de o pai entretanto 
ter descoberto que tem uma 
doença terminal. Um filme que 
fala de situações limite, mas 
que por isso mesmo aborda de 
forma magnífica a vida.

Bestas do Sul Selvagem
Realização Benh Zeitlin
Interpretações Quvenzhané 
Walois, Dwight Henry, Levy 
Easterley
Género Ficção
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m julho, Urbano Tavares Rodrigues enviou para a editora 
Dom Quixote o seu último livro, Nenhuma Vida. No prefá-

cio escreveu «Daqui me vou despedindo, pouco a pouco, lutando 
com a minha angústia e vencendo-a, dizendo um maravilhado 
adeus à água fresca do mar e dos rios onde nadei, ao perfume das 
flores e das crianças, e à beleza das mulheres». 

Estava doente há anos e a vista falhava-lhe. Muito raramente 
saía de casa, excetuando a presença nos lançamentos dos seus livros, 
porque era-lhe difícil descer dezenas de degraus. Deixou uma carta 
para entregar ao filho António, nascido em 2006 quando o pai ti-
nha 83 anos, quando ele fizer dez anos. Dizia ser a sua herança para 
António: «Quero que ele compreenda o pai que teve. A importân-
cia da tolerância, da fraternidade, da generosidade». 

Com sessenta anos de vida literária, mais de noventa títulos 
publicados, Urbano tem uma obra que percorre todos os géneros: 
novela, conto, romance, poesia, teatro, ensaio, reportagem e até um 
álbum infantil, O Cavalo da Noite, que escreveu para António.   

Como jornalista passou pelo Diário de Lisboa, República, Diário 
de Notícias, Jornal do Comércio, O Século, Jornal de Letras, Vértice, 
Seara Nova, e quando esteve exilado em Paris no Nouvel Observa-
teur. De 2008 até abril de 2009, foi cronista na África21. 

Vindo de uma família de proprietários rurais de Moura, Urba-
no escreveu sobre a dura vida dos trabalhadores alentejanos e, após 
o 25 de Abril, ele e o irmão mais novo Miguel (também jornalista e 
escritor) entregaram as suas terras aos camponeses. Antifascista 
desde muito cedo, participou em várias conspirações contra o regi-
me de Salazar e de Marcelo Caetano, com grande coragem física 
que o seu aspeto franzino enganava.

Viu as suas obras serem aprendidas pela polícia política e nas 
vezes que foi preso (1963 e 1968) a Pide submeteu-o à tortura 
do sono.   

Proibido de dar aulas na Faculdade de Letras, Mário Soares, 
apesar das divergências políticas que nunca afetaram a sua grande 
amizade, conseguiu que o Colégio Moderno e o Liceu Francês 
Charles Lepierre o aceitassem. Mas depois surgia a proibição do 
Ministério da Educação.  

Militante do Partido Comunista Português desde 1969, o PCP 
recordou que Urbano tinha escrito em 1968 na prisão de Caxias 
Contos de Solidão, passado clandestinamente para o exterior.  

Nos anos sessenta ia com frequência a França, foi docente 
na Universidade de Montpellier e fez amizade com Albert 

memória

E

Um sedutor de mulheres que escreveu 
prosas eróticas até ao fim

Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013)

O escritor do realismo e do fantástico
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Camus e Louis Aragon. No decorrer das idas regulares a Fran-
ça tornou-se amigo de Álvaro Cunhal. Décadas depois lem-
brou numa entrevista que conversavam sobre tudo e que em 
política descordavam amiudadas vezes, como sobre o regime 
de Estaline ou a Primavera de Praga de 1968.

Disse um dia: «Sou comunista e sou escritor e nunca obede-
ci a pedidos para fazer dos meus livros instrumento de combate 
do PCP».

O seu primeiro casamento foi com a escritora Maria Judite 
de Carvalho (1921-1998), de quem teve a filha Isabel Fraga, 
também escritora. Casou, em segundas núpcias, com a psi-
quiatra Ana Maria Santos, mãe de António.

Foi um sedutor entre as mulheres e escreveu prosas eróticas 
até ao fim.

Recebeu vários prémios mas exprimiu uma mágoa: «Mere-
ço amplamente o Prémio Camões», que nunca chegou.

Da vasta bibliografia destaque-se: Uma Pedrada no Charco, 
Nus e Suplicantes, Bastardos do Sol, Os Cadernos Secretos do 
Prior do Crato. 

Carlos Pinto santos
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ão há ainda, entre nós, o hábito de divulgar as 
fortunas de cada um (isto é, daqueles que eventualmente 
as possuam). Mas, tarde ou cedo, isso acontecerá. Seja 

como for, o senso comum não ignora que existem vários 
milionários angolanos. De acordo com revistas internacionais 
reputadas na matéria, que não leio por não ser masoquista, mas 
cujos ecos de quando em vez me alcançam, existem até alguns 
bilionários. 

Contrariando, certamente, as expectativas daqueles que, por 
ignorância ou esquecimento, são incapazes de enquadrar 
historicamente o surgimento dessa classe em Angola e outros 
países num estágio de desenvolvimento idêntico, privilegiando 
uma perspetiva moral(ista) ou meramente ideológica, não 
perderei tempo indagando e/ou questionando o modo como 
alguns têm acumulado as suas fortunas. Na verdade, trata-se do 
mesmo processo já vivido, séculos atrás, por outras sociedades, 
de onde, hoje, nos chegam vozes hipocritamente «indignadas» 
com a repetição do mesmo em Angola e não só. 

Em muitos casos, inclusive, tais expectativas correspondem 
a estratégias políticas evidentes, que, caso vitoriosas, impossibilita-
riam o surgimento de uma burguesia nacional angolana, conti-
nuando o poder económico do país exclusivamente nas mãos dos 
representantes da(s) burguesia(s) estrangeira(s), tal como no 
passado colonial. Não pactuo com essas estratégias. Lamento 
mesmo que alguns angolanos as engrossem, apenas por oposi-
ção ao atual partido governante ou, o que é muito pior, para 
justificarem as avenças internacionais com que pagam as suas 
contas.  

Deixarei igualmente para outra ocasião as minhas reflexões, 
ideias e sugestões no sentido de alargar ao máximo esse processo 
de acumulação de capital em Angola, o que, juntamente com 
medidas para resolver os problemas básicos da maioria da popu-
lação e também criar uma verdadeira classe média, é absoluta-
mente imperioso para manter a estabilidade do nosso país, 
transformando-o de facto numa potência emergente e não ape-
nas uma espécie de «gigante com pés de barro». 

Esta minha carta aos milionários angolanos tem um obje-
tivo mais modesto: alertá-los para a necessidade de serem clara 

Carta aos milionários 
angolanos

e efetivamente solidários e responsáveis com o seu próprio país 
e a sociedade a que pertencem. O primeiro alerta – óbvio – é 
que priorizem os investimentos em Angola (isso nem sempre 
tem sido percetível). Mas o tipo de investimentos feitos pelas 
burguesias nacionais emergentes também pode dizer tudo sobre 
o seu carácter e a sua visão. No início do século XX, por exemplo, 
as elites indianas investiram fortemente em educação. Não 
conheço, entre nós (a falha pode ser minha), qualquer investi-
mento sério feito na educação por algum dos supostos grandes 
milionários locais (apenas médios). 

Desconheço, igualmente, qualquer ação filantrópica signi-
ficativa por parte dos principais milionários angolanos. A gene-
rosidade parece ser, para eles, um vocábulo inexistente. Pelo 
contrário, não resistem à tentação de caírem no exibicionismo, 
como se pode concluir pela proliferação de galas, concursos de 
divas, misses, «misters» e quejandos.    

Não faltam, contudo, casos, situações e realidades em Angola 
que justificam e merecem todas as manifestações de solidarie-
dade possíveis. Agora mesmo, os camponeses do Cunene, dura-
mente afetados pela seca, reclamam pelo socorro de toda a 
gente, em especial daqueles que mais possuem. Por outro lado, 
sabe-se que a Unicef necessita de quatro milhões de dólares 
para acudir às crianças subnutridas do nosso país. Um peque-
no grupo de milionários angolanos não é capaz de mobilizar 
rapidamente esses fundos? 

Que não haja dúvidas: atitudes e iniciativas desse tipo por 
parte dos milionários angolanos, além do seu efeito económico 
ou social direto, teriam também uma repercussão política favo-
rável e altamente benéfica à estabilidade global do país. 

N

A burguesia nacional emergente
só tem a ganhar se for nacionalista, 
generosa e solidária
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