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Em 2035, o número de jovens africanos na idade do
primeiro emprego vai exceder o do resto do mundo
combinado, e vai continuar até ao fim do século XXI. Em
2050, um entre cada quatro habitantes do nosso planeta,
será africano. Em 2100, cerca de 40% da população
mundial pertencerá ao continente africano.
Em 2030, cerca de metade dos países com maior
crescimento económico estará situada em África, com uma
população que aspira ao consumo da classe média, a
desenhar um mercado fabuloso que atiça as ambições das
grandes multinacionais.
Foi esta uma das razões que nos levaram a escolher como
matéria de capa o tema da rápida urbanização no continente
africano, um pequeno estudo comparativo com grandes
cidades asiáticas, com insistência nas nossas particularidades.
Dentro de uma década mais de metade da população
africana viverá em espaços urbanos. O Cairo e Lagos
crescem mais rapidamente que as grandes cidades asiáticas,
resultado não só do clássico êxodo do campo para a cidade,
mas também em resultado da grande taxa de natalidade
africana.
Não poderíamos falar de grandes urbes, sem falar de
Luanda, que aparece já na lista das cidades mais populosas
do continente. Para o melhor e para o pior, o artigo é de
José Rangel.
A entrevista da revista de Agosto, é com jovem escritor
angolano Ondjaki, que discorre de forma desembaraçada
sobre a sua obra e das impressões romanescas da vida pósindependência. Um autor a ler absolutamente.
A situação na RD Congo, desenha-se o cenário pósKabila, e movem-se os peões no tabuleiro de um xadrez
cheio de surpresas e interrogações. Tudo o que acontece
neste gigantesco país, pode afectar-nos de certa maneira.
Vamos desejar o melhor, um artigo assinado por Carol K.
Como sempre passamos em revista os principais focos
da actualidade africana, Mali, Zimbabwe e África do Sul,
onde se desenha alteração constitucional para executar a
reforma agrária, que pode ter repercussões graves para a
economia do país.
O nosso colaborador Jonuel Gonçalves debruça-se sobre
o legado intelectual do professor Samir Amin. Uma grande
figura de África que desaparece e que marcou o pensamento
africano nas últimas quatro décadas.
Boa leitura a todos!

A redação
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Entrevista Ondjaki

Ondjaki é o mais jovem talento da literatura angolana. Ele fala-nos dos
seus personagens e das ruas da sua geração dos anos 80; a infância como
ponto de partida da sua obra. Autor de contos e novelas atinge no seu livro
Os Transparentes, a maturidade de uma escrita singular. Escreve a mão, e
espera que o tempo decante as palavras.

“A Literatura não se faz
de língua mais limpa ou
menos limpa, faz-se
de emoções”
Por Pedro Vila Nova
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África 21: A infância, como território
revisitado de quase todos escritores angolanos, é a matriz emocional que se
transforma numa espécie de mito fundador da literatura de várias gerações.
O que lhe deu vontade de escrever, e os
autores que o influenciaram?
Ondjaki: Eu acho que quando falamos
de infância é difícil não me lembrar das
leituras do Luís Bernardo Honwana de
Moçambique, e por exemplo do “Quem
me Dera Ser Onda” do Manuel Rui.
Estes dois autores influenciaram-me de
várias maneiras. Honwana com um só
livro O Cão Tinhoso. E depois, mais
tarde, outros livros também do Manuel
Rui. A influência sobre a infância, são
desses dois autores, porque justamente
escreviam sobre este mundo infantil,
mas o Manuel Rui no “Quem Me Dera
Ser Onda” escrevia sobre umas crianças
que erámos nós, nos anos 80. As crianças
que ele descreve no Quem me Dera Ser
Onda, poderiam ser eu e os meus colegas.
Africa21: Na vida de criança, não há
diferenças étnicas e de classe social. A
brincadeira é um mundo partilhado,
que depois cresce para o sonho de uma
sociedade melhor. Qual era a visão das
crianças sobre os anos 80 ou o que é que
eram os anos oitenta?
Ondjaki: Nos anos 80, eu vivi enquanto
criança, não vivi enquanto adulto e é isso
que procuro retratar em alguns livros sobre a infância.

Era uma realidade eminentemente política e social com pano de fundo da
guerra, não estávamos na Lunda, não
estávamos no Huambo nem no Cuando
Cubango, mas de facto a guerra fazia-se
presente, de outras maneiras mais silenciosas e menos implícitas. Sim, era uma
outra sociedade, era uma outra Luanda,
não só do ponto de vista dos números,
(hoje Luanda tem quase 8 milhões de habitantes e há uma outra realidade social
do pós-guerra) era outra cidade durante
a guerra. Sim, havia uma tentativa por
parte dos adultos, por parte das crianças,
estávamos só a viver; por parte dos adultos havia uma tentativa de se fazer uma
sociedade mais justa, mais equilibrada.

África 21. Existe na sua escrita uma manipulação da língua que encontra ecos
de Luandino Vieira, de outros tempos.
Essa manipulação da linguagem que
lhe dá prazer passa constantemente nos
seus textos. Será inevitável?
Ondjaki: Sim. No nosso caso é mais
uma descoberta, da infância dos anos
80 e 90 em Luanda, que igualmente a
outras cidades, a Língua Portuguesa oficial, que é erudita, a língua dos jornais e
da rádio. Quando a rádio entrevista um
camponês do Cunene ele é capaz de falar
dos níveis pluviométricos, com palavras
que escutou na rádio, mas que não conhece totalmente o seu significado. Porque a rádio é o maior difusor da língua
no território.
Outra coisa é a língua falada numa rua

do Cazenga, do Alvalade ou da Baixa…
África21: Está a falar de várias línguas?
Ondjaki: Eu acho que dentro da língua
portuguesa, há vários corpos, há várias
linguagens. Não estou a falar do ponto
de vista morfológico, mas do ponto de
vista social, daquilo que é mesmo o status da língua; falar determinado tipo de
língua portuguesa leva-nos a um lugar,
falar outro tipo de língua portuguesa
com determinados erros com determinadas características leva-nos a um outro,
tanto que assim, de vez em quando usando na literatura um calão, uma gíria uma
língua portuguesa que se aproxima mais
da oralidade das ruas, as pessoas perguntam: - Mas isto também é literatura? E é,
porque a literatura não se faz de língua
mais limpa, língua menos limpa como
se dizia antigamente, nem do status da
língua, a literatura faz-se de momentos,
de sensações, de emoções e a língua traz
emoções.
Então há determinadas emoções que
para passarem não podem ser passadas
com a língua portuguesa erudita da academia, não, ela tem que se aproximar
do personagem que está a falar; ela tem
se aproximar do personagem que está a
viver. Daí os discursos directos usarem
uma linguagem, que é própria de cada
personagem como pode ser própria de
cada zona urbana.
África21: Sente-se mais a vontade
quando escreve contos? Dá a impressão
que trabalha em várias textos ao mesmo
África21– AGOSTO 2018
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tempo, que vão desaguar nos Transparentes.
Ondjaki: Eu gosto mais dos contos. Os
transparentes fazem parte deste percurso
da obra literária. Os leitores perguntam
quando escreveste Os Transparentes?…
Porque as pessoas ficam muito impressionadas com o tamanho dos livros, porque o trabalho que me dá não tem a ver
com os números de páginas. Obviamente que “Os transparentes” deram-me
muito trabalho, mas não foi por causa
do número de páginas, foi por causa dos
personagens e da estória, que a cidade de
Luanda queria contar.
África21: O prédio de sete andares, que
descreve nos “Transparentes”, não será
o prédio da Cuca que existia no Kinaxixi?
Onjaki: Mas não é. É o prédio de muita
gente que eu imaginei, mas poderia ser, é
o prédio de cada um. Por exemplo, uma
coisa curiosa, quando um leitor vê esse
prédio, vê as características desse prédio com água a escorrer lá dentro, com
uma senhora a grelhar peixe no corredor
não pensa nada, pensa que é um prédio
normal, quando muitos sabem que este
prédio não é um prédio recente em Talatona, porque as pessoas sabem que o
prédio do Talatona, não tem essas características, e tem tudo a funcionar.
Quando o livro foi traduzido no Canadá
e em outros países, eu tinha que sublinhar que não era um prédio pobre, mas
sim um prédio normal. Que qualquer
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havia uma tentativa por parte
dos adultos, por
parte das crianças, estávamos
só a viver; por
parte dos adultos
havia uma tentativa de se fazer
uma sociedade
mais justa, mais
equilibrada.

pesssoa de classe média alta ou classe
média baixa, poderia residir nele, e não
pensar que este prédio fosse uma excepção. Trata-se de um prédio mais normal
na cidade de Luanda. Sem elevador, com
sete andares, com problemas de água e
luz, está bem, com uma fonte que verte
água e com as suas passagens secretas.
África21: A sua obra escrita cruza-se
com as artes plásticas e cinematografia,
como uma espécie de laboratório?
Ondjaki: Já quase abandonei tudo isso,
nunca mais pintei, agora estou a fazer
umas coisas na madeira, estou a descobrir a madeira agora, com as minhas
próprias mãos mesmo. A pintura parei,
porque de facto era muito fraco, tinha
todas as limitações técnicas que me assistiam, mas sim, eu penso que é um laboratório para voltar à palavra, mesmo a
minha incursão na realização do documentário” Oxalá cresçam pitangas” era
para fazer um relato para contar histórias
sobre Luanda duma maneira diferente.
Porque se pode contar a história num
documentário, pondo as pessoas a falar,
e com música e com som, que é diferente
da literatura, enfim. Não comparo, são
maneiras diferentes de contar, mas o
meu objectivo é voltar à escrita.

“ONDJAKI”
Nasceu na cidade de Luanda, em 1977. Licenciado em Sociologia pela Universidade de Lisboa, fez o doutoramento em estudos africanos
na Itália em 2010; sua trajetória artística passa
também pela atuação teatral de amostras individuais de artes plásticas e Cinema.
Obras:
• Actu Sanguíneu (poesia, 2000)
• Bom Dia Camaradas (romance, 2001)
• O Assobiador (novela, 2002)
• Há Prendisajens com o Xão (poesia, 2002)
• Quantas Madrugadas Tem A Noite
(romance, 2004)
• E se Amanhã o Medo (contos, 2005)
• Os da minha rua (contos, 2007)
• Avó Dezanove e o segredo do soviético
(romance, 2008)
• Os vivos, o morto e o peixe-frito (ed.
brasileira / teatro, 2009)
• A bicicleta que tinha bigodes (juvenil, 2011)
• Os Transparentes (romance, 2012)
• Uma escuridão bonita (juvenil, Brasil/
Portugal, 2013)
Prémios
• Menção Honrosa no Prémio António Jacinto
(Angola, em 2000) com Actu Sanguíneu
(poesia)
• Prémio Sagrada Esperança (Angola, 2004)
com E se amanhã o medo (contos),
• Grande Prémio APE (Portugal, 2007) com Os
da minha rua
• Finalista do Prémio Portugal Telecom (Brasil,
2008), com Os da minha rua.
• Grinzane for Africa Prize - Young Writer
(Etiópia/Italia/2008)
• Prémio FNLIJ 2010 “literatura em Língua
Portuguesa”, com Avó Dezanove e o segredo
do soviético [Brasil]
• Prémio José Saramago 2013, com o livro Os
Transparentes (Portugal)
• Prémio Littérature-Monde 2016, na categoria
de literatura não francesa, com o livro Os
Transparentes

África21– AGOSTO 2018

9

destaques

“os restantes serão libertados brevemente”, disse o presidente na
televisão. Esta decisão visa cimentar a “reconciliação nacional”, e
limpar “a mancha” da luta fratricida da recente história
marfinense.
Independente em Agosto de 1960, a Costa do Marfim gozou
de paz e prosperidade durante o longo reinado de Félix Homphouet Boigny (o bom papá Houmphouet, como lhe chamava o
povo), mas entrou numa espiral de instabilidade com vários golpes de Estado e guerra civil que se espalhou por todo o país e se
reacendeu com as eleições tumultuosas de 2010.

OUATTARA PASSA AMINISTIA PARA APOIANTES DE
GBAGBO
O presidente marfinense, Alassane Ouattara, anunciou uma ampla amnistia de que vão beneficiar cerca de 800 presos políticos,
incluindo a antiga primeira-dama Simone Gbagbo, que se encontra actualmente presa, acusada de crimes contra a Humanidade
e atentado à segurança do Estado.
“Assinei uma amnistia que vai abranger cerca de oitocentas
pessoas que cumprem sentenças por crimes ligados ao período
pós-eleitoral de 2010 contra a segurança de Estado”, afirmou
Ouattara, na televisão, nas vésperas dos festejos do Dia da Independência da Costa do Marfim. A esposa do antigo presidente
Laurent Gbagbo, que ocupou o poder no período entre 2000 e
2010, “será brevemente posta em liberdade”, disse no final.
A Costa do Marfim mergulhou na violência política, depois da
difusão dos resultados das eleições favoráveis à Ouattara não
terem sido aceites pelo presidente cessante Laurent Gbagbo, que
levou a confrontos violentos em Abidjan – considerada uma das
cidades mais cosmopolitas do continente africano e causou a
morte de mais de 3 000 pessoas e culminou com a intervenção
da tropa francesa e das Nações Unidas que atacaram o palácio
presidencial de onde Laurent Gbabo teimava em não entregar o
poder ao legítimo vencedor das eleições, Alassane Ouattara.
Simone Gbagbo cumpre uma pena de 20 anos de prisão,
após ter sido sentenciada, em 2015, por atentado à segurança do
Estado, pelo seu papel desempenhado durante a curta guerra
civil.
Ela foi acusada, como membro da chamada “célula de crise”,
de dar ordens às milícias partidários do seu marido para o bombardeamento de um mercado de um bairro da capital afecto a
Ouattara, que fez numerosas vítimas. Recorde-se que o ex-presidente Laurent Gbagbo foi preso e condenado pelo Tribunal Internacional em Haia, em 2016, onde cumpre sentença de seta anos
de prisão.
Entre outros amnistiados, contam-se o antigo ministro da
Defesa Lida Kouassi, um próximo aliado de Gbagbo, que tinha
sido sentenciado a 15 anos de prisão por conspiração, e o antigo
ministro da Construção Assoa Adou que cumpria uma sentença
de quatro anos de prisão.
Dos 800 amnistiados, 500 foram libertados imediatamente,
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ETIÓPIA, VIOLÊNCIA ÉTNICA NO SUL DO PAÍS
Violentos distúrbios entre comunidades étnicas eclodiram no
passado mês de Abril no sul da Etiópia, entre a etnia gedeo, com
cerca de 1,8 milhões de habitantes e os guji, cerca de 5 milhões
de pessoas, provocando centenas de mortos e avultados prejuízos materiais. Segundo estimativas da Organização Internacional
para as Migrações (OIM), mais de 20 mil casas incendiadas e
cerca de um milhão de deslocados para os territórios vizinhos,
com uma primeira vaga em Abril e outra segunda vaga em
Junho.
As tensões começaram com a instauração do federalismo
étnico pelo referendo de 1990, que visava estabelecer o território
étnico entre as comunidades gedeo e guji, definindo os territórios
de pertença tradicional, cujas demarcações foram contestadas
com acusações mútuas de “expansionismo”. A tensão recrudesceu à volta de uma hipotética autodeterminação dos gedeo, que
desejam receber a educação na sua língua materna, e não na
língua oficial administrativa da Oromia: foi o derradeiro factor detonador que determinaram o último ciclo de violência.
“ Os guji disseram-nos: ‘Vocês enriqueceram à custa dos
nossos recursos; basta, agora devem abandonar o nosso território’”, conta Daniel Hatle, um pequeno fazendeiro e pai de treze
filhos, citado pelo jornal francês Le Monde. Numerosos camponeses da etnia gedeo cultivavam as terras férteis dos guji a oeste do
território, rico em bananais e do famoso café arábica da Abissí-

17 de Setembro - Dia do Herói Nacional

A nossa homenagem
ao Herói Nacional.
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nia. Hoje são deslocados que dormem em tendas, em pequenos
armazéns, quase ao relento, com a roupa que têm no corpo como
único agasalho. “Existe o risco de propagação de doenças contagiosas devido à promiscuidade”, afirma James Reynolds , director
do Comité Internacional da Cruz Vermelha.
A policia federal e unidades especiais do exército chegaram à
região para tentarem pôr termo a qualquer ressurgimento de violência, mas demasiado tarde para impedir um desastre humanitário. A violência começou em Abril após a nomeação de Abiy Ahmed como novo primeiro-ministro da Etiópia. Os refugiados
acusam o movimento Qerro, constituídos por jovens oromos (a
mesma etnia de Abiy Ahmed) de serem os autores de onda de
violência e agir com total impunidade depois da chegada ao poder de Abiy Ahmed.

A NOVA LEI FUNDAMENTAL FRACTURA ISRAEL
A nova lei fundamental definindo Israel como estado - nação do
povo judeu continua a provocar vivos debates, tendo sido marcada uma sessão extraordinária sobre a modificação legislativa,
que é considerado um atentado contra o direito das minorias.
Três semanas após ter sido adoptada pelo Knesset (parlamento israelita) a lei fundamental votada a 19 de Julho, que definiu Israel como “estado-nação do povo judeu” reacendeu a controvérsia e desencadeou fortes emoções no seio da população
que defendem a réstia laica e a pluralidade da fundação de Israel,
não obstante a maioria da população ser judia.
A universitária Eva Ilanse acusou o primeiro-ministro Nathanyel Nethanyou de prejudicar a imagem do próprio movimento
sionista com a votação desta lei.
A oposição trabalhista e outros partidos convocaram o parlamento (em férias parlamentares) exigindo a presença do primeiro-ministro, para discutir a nova lei que “ofende os valores da
igualdade e da democracia”, ao mesmo tempo que foi depositado
um recurso na corte suprema, no momento em que se convocam
diversas manifestações em Telavive.
Esta lei estabelece a possibilidade de poderem constituir co-

munidades homogéneas, de uma só nacionalidade ou etnia, reforçando o caracter judaico através de todas as instituições, dos
tribunais em particular e da própria composição dos deputados
no Knesset. Este é a segunda tentativa de Nethanyou de passar
um pacote legislativo desde 2014, com o argumento que “há um
desequilíbrio entre os direitos individuais e os direitos nacionais
em Israel”.
O Presidente Reuven Rivlin deu o raro passo de mandar uma
carta aos deputados em que chamava a atenção para problemas
graves na proposta de lei, que se tornará a lei fundamental do
estado (Israel não tem Constituição, mas sim uma série de leis
fundamentais).
Embora pertença também ao partido Likud, de direita, Rivlin
protestou contra clausula 7b que estipula que o “Estado pode
permitir que comunidades compostas por pessoas da mesma fé
ou nacionalidade mantenham uma comunidade exclusiva”.
Milhares de israelitas druzos manifestaram-se na Praça Rabin, em Telavive, lugar usual das manifestações da oposição,
vestidos com suas calças típicas (jaffé) numa clara afirmação das
suas origens não judaicas. Recorde-se que os druzos e cristãos
circassianos são as duas únicas comunidades não judias, autorizadas a cumprir o serviço militar, tendo vários oficiais de alta patente, inclusive generais no exército israelita.
Face às manifestações das comunidades de origem islâmica,
encabeçada pelo druzos, Nethanyou tenta recuar e dar direitos a
esta comunidade, que recusou as benesses, exigindo igualdade
para todas as minorias.
“A nova lei visa enfraquecer a igualdade e reforçar os direitos
da maioria judaica em Israel”, afirma Amir Fuchs, que dirige o
programa de defesa de valores democráticos no Instituto Israelita
de Democracia.
A população de Israel é formada por 17,5% de árabes, 2,5%
de cristãos e 1,7 de druzos, com iguais direitos de cidadania
desde a sua fundação em 1947.

NEGOCIAÇÕES ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E OS
TALIBANS
O encontro organizado em meados de Julho em Doha, no Qatar,
entre uma delegação americana de alto nível chefiada por Alice
Wells, subsecretária adjunta para a Ásia do Sul, e membros
proeminentes do movimento taliban, marcam uma clara inflexão
da estratégia de Washington no Afeganistão.
Este encontro vem na sequência de outros preliminares secretos
no Paquistão, nunca confirmados nem desmentidos pela Casa
Branca, e segue a próxima reunião marcada para dia 24 de
Agosto na mesma cidade, onde se negoceia abertamente a
questão da retirada das tropas americanas do Afeganistão.
Em 2013, os norte-americanos pugnaram por um governo de
Kabul suficientemente forte, capaz de forçar e conduzir as negociações, mas esta posição, apoiada no reforço militar e na consolidação no terreno, revelou-se vã e sem futuro. Embora apoiem o
diálogo directo entre o governo de Kabul, pouco se poderá avan-

12

AGOSTO 2018 –

África21

Postos de Venda
da Revista África21
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)

Outros revendedores

çar sem o empenho directo dos Estados Unidos à mesa de negociações, que era uma exigência da guerrilha islâmica.
O que dá a entender que a Administração Trump desistiu de jogar
a carta militar, tendo optado por uma retirada “honrosa com algumas garantias” para o governo de Ashraf Ghant, e para sua imagem internacional de grande potência militar.
Para relançar a confiança no diálogo, as negociações focam-se
em três pontos: liberdade imediata para os prisioneiros talibans
detidos pelos EUA e por Kabul; retirada dos nomes de responsáveis talibans da lista de sanções da ONU e o reconhecimento
oficial do escritório de representação taliban em Doha.
Segundo fontes diplomáticas credenciadas, os protagonistas reservam abordar concretamente o assunto da retirada das tropas
americanas do território afegão. “Esta questão considerada pelos
talibans um ponto prévio no desenvolvimento das negociações
está agora em cima da mesa”, afirma um diplomata em Kabul.
O cessar-fogo de meados de Junho assinado pelo presidente
Ashraf Ghant e forçado pelos norte-americanos, mostra que os
combatentes de ambos os lados estão cansados de guerra e
querem evoluir para a paz. Segundo o porta-voz presidencial em
Kabul, as negociações secretas deviam ser abertas entre afegãos de ambas as partes.
No entanto, no quadro destas negociações as expectativas vão
para as potências regionais que têm peso no tabuleiro afegão. A
Rússia, que tem um papel activo desde o sec. XIX e mais tarde
nos anos 80 do século passado, a vizinha India e a China.

RUSSIA ADVERTE CONTRA GEÓRGIA NA NATO
O primeiro ministro da Rússia advertiu que qualquer tentativa da
NATO em integrar a ex-república soviética da Geórgia na NATO,
poderá desencadear um novo e “horrível” conflito, num claro aviso para o Ocidente que assinala os 10 anos da guerra
russo-georgiana.
Em entrevista ao diário Kommersant e difundida pela televisão
estatal, Dimitri Medvedev considerou que os planos da NATO
sobre uma eventual proposta da Geórgia para integração desta
aliança militar liderada pelos Estados Unidos, são “absolutamen-

Afro Beleza - Aeroporto domestico Luanda
Bisturi.Angola - Universidade Católica - Palanca
Bombas Pumangol
Cipé Lounge café - Aeroporto domestico Benguela
Distribuidora News Praia do Bispo (perto do Mausoléu)
Galeria Hotel Alvalade
Galeria Hotel Trópico
Galeria Diantrus - Hotel. Trópico - kinaxixi
Livraria Mensagem - Rua do 1.º Congresso do MPLA Mutamba
Livraria Nguvulu – Vila de Viana (junto à Igreja Católica)
Livraria Papelaria Mestria – Kinaxixi (junto à farmácia do Kina Xixi)
Livraria Sá da Bandeira – Maculusso
P.A Polo Industrial - Via Expresso - Frente ao Prédios do Zango
P.A Calumbo - Zango 2
P.A Zango - Wine - Viana via do simiteiro
P.A Escola - Morro Bento Pro-cimo ao Motocros
P.A Maezo - Via Expresso Zango a Cacuaco
Star Angola (Viana) Rua Comandante Valódia (prédio da Conservatória)
Supermercado Valoeste
Tudo é Possível - São Paulo Junto ao banco Millennium atlântico

LUBANGO
Livraria Jomarte

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

BIÉ
Praça da Pouca Vergonha

BENGUELA
Pastelaria Flamingo
CAB (Café da Cidade)
Café Lounge Café
Tabacaria Grilo – Edificio do Mercado de Benguela

LOBITO
Tabacaria Mini Mercado do Lobito
Quiosque Aurea
Sala Executiva do Aeroporto da Catumbela

NAMIBE
Futuro sem limites FASHION, Lda.
Mini-mercado Tropicália
Livraria Luenny & Luengy
Organizações Wacundy Okuliakuetu
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destaques

deslocação de 200 mil refugiados.

Angola e China analisam empréstimos de mais de
1 milhão de dólares

te irresponsáveis” e constituem “uma ameaça para a paz”.
Medvedev ocupava a presidência da Rússia durante a guerra
russo-georgiana de Agosto de 2008, que eclodiu quando tropas
georgianas tentaram sem sucesso retomar o controlo da província separatista da Osséssia do Sul, obrigando a Rússia a uma
intervenção militar que derrotou as tropas georgianas em cinco
dias.
O exército russo estava preparado para prosseguir a ofensiva
para a capital, Tblissi, mas Medvedev, magnânimo, susteve a
ofensiva, aceitou tréguas e a intermediação de observadores da
União Europeia. A Geórgia perdeu as regiões separatistas da
Osséssia do Sul e da Abkhásia, que Moscovo reconheceu como
“estados independentes”, não obstante não serem reconhecidos
pela comunidade internacional.
A Rússia aproveitou o desfecho militar e instalou bases militares
permanentes no flanco sul, a partir das regiões separatistas, uma
posição estratégica na vasta região de oleodutos que se estendem até à Turquia e Europa. As relações entre Moscovo e Tblissi
registaram progressos, mas a questão secessionista permanece,
impedindo a normalização de relações diplomáticas.
Medvedev defendeu o reconhecimento das independências da
Osséssia do Sul e da Abkásia, onde a maioria da população é
russófila, e a instalação de bases militares, frisando que qualquer
tentativa de alterar a presente situação “conduziria” a consequências “extremamente graves”, definindo a expansão da NATO para
leste como uma ameaça à integridade da Rússia. Por outro lado,
a União Europeia reiterou o seu “apoio firme” à soberania e integridade da Geórgia nas suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, e lamentou a presença militar russa naquele país.
Numa demonstração de solidariedade com o governo de Tbilissi,
os chefes da diplomacia da Letónia, Lituânia e Polónia e um
membro do governo ucraniano viajaram para a capital da Geórgia, exortando a retirada das tropas de Moscovo. “Nos nossos
dias nenhum país pode mudar as fronteiras de outro país pela
força”, disse Jacek Czapontovicz, ministro dos Negócios Estrangeiros polaco. O presidente georgiano, Guiorqui Margvelachivili,
considerou a atitude russa “uma violação flagrante do direito
internacional”.
A vitória russa contra o exército da Geórgia, numa guerra relâmpago que demorou cinco dias, fez 20.000 mortos e ocasionou a
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Angola está a negociar com o Banco Industrial e Comercial da
China os termos para um empréstimo de 1.282 milhões de dólares (1.115 milhões de euros) para pagar até 85% do valor do
contrato para a concepção, construção e acabamento do novo
aeroporto internacional da capital do país.
A ideia é que as negociações terminem antes da realização da
próxima cimeira China-África, que decorrerá em Pequim em 03 e
04 de setembro, e em que estará presente o chefe de Estado
angolano, João Lourenço.
O aeroporto está a ser construído a 30 quilómetros de Luanda por
várias empresas chinesas, sendo o principal empreiteiro o Fundo
Internacional da China (CIF).
Através do banco estatal chinês, que apoia a importação e exportação do país (Exim Bank), Angola está também a negociar empréstimos de 690 milhões de dólares (600 milhões de euros) para
a construção da marginal da Corimba (Luanda).
Em negociações estão igualmente os empréstimos de 760,4 milhões de dólares (661 milhões de euros) para o sistema de transporte de energia eléctrica do Luachimo, e de 1,1 mil milhões de
dólares (956 milhões de euros) para a construção de uma academia naval em Kalunga, Porto Amboim (Cuanza-Sul).
Segundo o CLBrief, a recente emissão de “eurobonds”, no valor
de 3.000 milhões de dólares (2.608 milhões de euros) pelo Estado angolano, indica que a China é a fonte principal de “diversas
facilidades de novos créditos” que as autoridades já estão a
negociar.
Dados do Governo angolano indicam que, entre 2003 e 2017, a
dívida à China (dívida bilateral e com bancos comerciais chineses) passou de 4,7 mil milhões para 21,5 mil milhões de dólares
(de 4.100 milhões para 18.700 milhões de euros).
O CLBrief adiantou, por outro lado, que as autoridades chinesas
estão expectantes com a cimeira do FOFAC, que deve contar
com a presença dos principais chefes de Estado do continente
africano, entre eles João Lourenço.
A última Cimeira do FOFAC decorreu em 2015, em Joanesburgo
(África do Sul), e culminou com a disponibilização de uma ajuda
ao continente africano de cerca de 60.000 milhões de euros.
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10.000

jovens serão capacitados pelo Executivo, no âmbito do programa “Empreendedorismo na comunidade“ até 2022”.

Drone é a nova linha de frente da
guerra no Níger
As tropas norte - americanas que participam numa operação de
combate ao terrorismo no Níger vão usar drones como a mais nova
linha de frente da guerra global dos Estados Unidos. Essa decisão
surge numa época em que serão reduzidos o número de militares
americanos efectivos envolvidos nesta operação em África. O
maior objectivo em utilizar os drones surge por motivos de segurança. Mais há outros: facilitar a recolha de informação, garantir a vigilância e o reconhecimento militar.
A força aérea americana anunciou que os drones serão levados
para um campo aéreo que ainda se encontra em construção em
Agadez, próximo do deserto do Sahara. O projecto está avaliado
em 110 milhões de dólares, contém cerca de 800 mil soldados e é
considerado até ao momento o maior em termos de mobilização de
tropas na história dos EUA dentro do continente africano.
Essas missões refletem um desdobramento militar americano
em lugares remotos, como o Iêmen, a Somália e o oeste da África.
Somente no Níger, estão para combater a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e grupos associados, fazendo uso da chamada “guerra por
procuração” e de ataques com drones.
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“

O bloquinho é formado por pequenos
burgueses que gostariam de estar no PS e
que o PC não quis ”.
Alberto João Jardim, ex-líder do PSD na Madeira, referindo se ao
Bloco de Esquerda (Expresso)

Sudão do Sul celebra acordo de paz
assinado por Kiir e Machar

As instituições públicas e privadas ficaram fechadas durante dois
dias (6 e 7 de Agosto) na capital do Sudão do Sul, Juba, enquanto
as pessoas celebravam a assinatura de um acordo de divisão de
poder com o objectivo de encerrar uma brutal guerra civil de cinco
anos, entre Rier Machar e Salva Kiir.
Este acordo permitirá que o líder rebelde Riek Machar retorne
ao governo como um dos cinco vice-presidentes. O especialista do
Sudão do Sul Peter Martell afirmou, ao Newsday da BBC, que este
é essencialmente o mesmo acordo que foi assinado em 2015, que
desmoronou cerca de um ano depois – com o Machar fugindo de
Juba a pé, perseguido por helicópteros de combate.
Mas desta vez há um ímpeto pela paz, inclusive da elite de
ambos os lados do conflito. Eles ficaram sem dinheiro e precisam
de dinheiro para continuar a manter o poder. Se o fluxo de petróleo
aumentar e mais dinheiro entrar na economia, eles encontrarão
uma boa razão para se afastar da guerra e desfrutar dos lucros da
paz.
O povo do Sudão do Sul está farto do conflito, e será errado tirar qualquer optimismo que eles tenham mostrado sobre o acordo.
Mas construir a paz exige muito mais do que assinar um pedaço de
papel. Rier Machar pediu aos mediadores que se concentrem na
implementação do acordo, porque o “diabo está sempre na sua
implementação”.

6.500

Milhões de dólares é o rendimento do petróleo ao fisco no
primeiro semestre de 2018

Terramoto desaloja e mata pessoas
na Indonésia
Um terramoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia, matou 319 pessoas e fez 300 feridos, menos de uma semana depois de um tremor de magnitude 6,9 ter provocado a morte de
259 pessoas. De acordo com informações da agência meteorológica indonésia, o epicêntro do terremoto foi a 6 km a noroeste da ilha,
com uma profundidade de 12 km.
Moradores da cidade de Mataram e do norte de Lombok, as
áreas mais atingidas, entraram em pânico após o forte tremor,
destruindo suas casas e postos de evacuação. “Houve uma pessoa
que caiu das escadas porque o tremor balançou as escadas quando eles tentaram sair do prédio”, disse Rangga, um residente local
no centro de Lombok, à CNN Indonésia .
Este foi o maior tremor desde o terramoto de magnitude 6,9 na
primeira semana de Agosto, que deslocou mais de 154 mil pessoas, muitas das quais dormem em tendas improvisadas à beira da
estrada e em seus campos. Um pequeno vídeo postado pelo porta-voz da agência nacional de desastres da Indonésia, Sutopo Purwo
Nugroho, na sua conta no Twitter, mostrou que o terremoto causou
danos adicionais, com alguns edifícios e linhas de energia entrando
em colapso. Equipas de resgate continuam a recuperar corpos e
tentam obter suprimentos básicos como comida e água para as
áreas mais atingidas.

“

Em todo o caso, eu regressarei ao
meu país”.
Moise Katumbi, impedido de reentrar na RD Congo, pela polícia de
fronteira congolesa (Jeune Afrique)

Japão exige o calar das
armas nucleares

Passaram-se já 73 anos desde que os Estados Unidos bombardearam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki, nos dias
06 e 09 de Agosto de 1945, nos estágios finais da Segunda Guerra
Mundial, sentenciando à morte milhares de pessoas.
Num momento de reflexão e em homenagem às vitimas, no
Parque Memorial da Paz, em Hiroshima, o Japão apelou para o
calar das armas nucleares tendo em conta o clima entre o ressurgimento mundial do nacionalismo e a esperança da desnuclearização da Coreia do Norte. Os japoneses lembram que foi o primeiro
e único momento na história em que armas nucleares foram usadas numa guerra e contra alvos civis.
O presidente da câmara, Kazumi Matsui, declarou que “se a
humanidade esquecer a história ou parar de a confrontar, ainda
poderemos cometer um erro terrível, e é exactamente por isso que
temos de continuar a falar sobre Hiroshima”. Ele lamentou ainda o
facto de certos países proclamarem descaradamente o nacionalismo e por estarem a modernizar os seus arsenais nucleares, reacendendo as tensões que haviam diminuído com o fim da Guerra
Fria.
Recorde-se que no ano passado, o Japão preferiu não assinar
um tratado de proibição de armas nucleares, adotado pela ONU,
apontando a ingenuidade do texto e alinhando-se com as potências
nucleares que invocavam a ameaça norte-coreana.
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dade de a organização repensar os seus propósitos: «Ao fim de
duas décadas de existência era preciso que a CPLP repensasse
os seus objetivos, tendo em conta as mudanças que o mundo
está a viver, através da globalização e outros eventos internacionais de que a organização não podia ficar alheia».
Não consta da declaração final da cimeira, mas também ganhou forma a intenção de tornar o português língua oficial das
Nações Unidas. A proposta partiu de Michel Temer, Presidente do
Brasil, que na abertura da cimeira dirigiu a sugestão a António
Guterres, secretário-geral da ONU a partir de janeiro próximo.
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“

Nós queremos claramente dizer que não somos inimigos dos EUA, temos
um passado comum que não devemos esquecer. (Mas) eu não sou demasiado
optimista”
Jean Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia ( Vanguarda)

FMI prevê aumento salarial
em Moçambique
A partir de 2019 os trabalhadores moçambicanos com ordenados
mais baixos, receberão um aumento de 5, 5%, e para os que ganham salários mais altos terão um aumento de 2%. A proposta do
aumento salarial é do Fundo Monetário Internacional (FMI), que
se disponibilizou em dar apoio técnico a Moçambique, um país
que tem enfrentado uma crise económica desde 2016, provocada
pelo efeito combinado das calamidades naturais, queda do preço
das matérias-primas no mercado internacional e descoberta de
empréstimos a empresas públicas no valor de mais de dois mil
milhões de euros.
O chefe da missão do FMI em Moçambique, Ricardo Velloso, em
conferência de imprensa em Maputo explica que “seria prudente
dar um aumento abaixo da inflação projectada, talvez 5,5 por cento para os trabalhadores que ganham menos e 2 por cento para
os trabalhadores que têm os salários mais altos.”
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Declarou ainda que o incremento salarial em 2019 deve estar em
linha com a previsão de inflação, que é de 5,5 por cento, e à necessidade de contenção da expansão da massa salarial.
Segundo os dados do FMI, Moçambique tem o rácio entre os salários e o Produto Interno Bruto (PIB) mais alto da África Austral,
situando-se nos 11 por cento.
“O peso da massa salarial tem de diminuir para abrir o espaço
necessário para o financiamento ao sector privado e gastos em
áreas prioritárias”, frisou Ricardo Velloso.
Outra forma de o Governo moçambicano controlar a despesa, é
a racionalização nas contratações, através da redução de ingressos no Estado, e a recolocação de funcionários em áreas com
maiores carências de pessoal.
Ricardo Velloso acolheu a ideia do Executivo de contratar dois
ou mesmo um trabalhador para cada três trabalhadores que se
reformam, no âmbito do esforço de controlo da despesa.

Localizada na Rua da Samba, a meio caminho entre o centro
e Luanda Sul, a Clínica da Corimba atende todas as
especialidades médicas e cirúrgicas, incluindo Diabetes,
Endocrinologia, Pediatria, Cardiologia, Gastroenterologia,
Ginecologia e Obstetrícia.
Além de médicos e enfermeiros qualiﬁcados, possui banco
de urgência, farmácia, bloco operatório e salas de
internamento. Apetrechada com equipamentos modernos,
realiza exames de ecograﬁa, endoscopia diges va alta e
baixa, electrocardiograﬁa, ecocardiograﬁa, análises clínicas e
raios x. Associada a uma rede de renomadas unidades de
saúde, assegura atendimento médico de qualidade para
todos e em quaisquer circunstâncias.
Faz contratos com empresas.
Directora Clínica: Profª. Manuela Sande, Médica especialista
em Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.

CONTACTE-NOS
Rua da Samba, na Corimba, antes da Agência do Banco BIC, Luanda, Angola.
Tel: 933 732 270 - Serviços Administra vos
Tel: 929AGOSTO
213 124/929
129 - Informações
gerais e marcação de consultas
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ou manuelawimbo@hotmail.com

“

“O espírito de Hitler que levou o mundo a
uma grande catástrofe, voltou a florescer entre
alguns líderes israelitas”
Recep Erdogan, presidente turco, ( Daily Sabath)

África e o mundo choram
Kofi Annan

O mundo chora a morte do Kofi Annan, que foi o primeiro
negro-africano, funcionário das Nações Unidas a ascender o secretariado-geral, tendo também sido responsável
pelas Missões de Paz em períodos críticos como o genocídio no Ruanda ou a Guerra dos Balcãs na década
de 1990.
Um dos feitos do seu mandato, entre vários processos
de reforma interna e o estabelecimento de metas para
o planeta, foi a mediação no processo de independência
de Timor Leste. Estava no cargo no 11 de Setembro e na
guerra do Iraque e não saiu incólume dos seus muitos
desafios.
Nasceu no Gana (Kumasi), no 8 de Abril de 1938, e morreu na Suíça (Berna), no dia 18 de Agosto de 2018: Foi
um diplomata do Gana, e entre 1 de Janeiro de 1997 e 1
de Janeiro de 2007, foi o sétimo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, tendo sido laureado com
o Nobel da Paz em 2001, pela criação do Fundo Global
de Luta contra SIDA, Tuberculose e Malária.
Praticando aproximação diplomática multilateral, ele tornou-se uma espécie da consciência planetária, admirado
em todo mundo. Grande reformador das Nações Unidas,
ele mediou um grande número de conflitos internacionais, mesmo depois de ter saído das Nações Unidas
em 2006. Os seus inimigos diziam que ele era “mais
secretário” que “geral”, e sofreu de forma muito crua a
impotência do papel da ONU face às arbitrariedades das
grandes potências.
Era o homem perfeito apoiado pela administração Clinton, contra o veto da França que preferia o Boutros Ghali.

Gente
BRUNILDE MANDINGA, angolano, 22 anos,
arrebata o primeiro prémio num dos mais importantes concursos na China, onde foi o único estrangeiro a participar na Maratona Tecnológica com o projecto Power by Riding, uma
bicicleta que dispensa os power-banks.
Luandense da Ingombota, estudou o secundário no Politécnico da
Nova Vida antes ingressar na Universidade de Ciência e Tecnologia
de Huazhong, uma das melhores universidades chinesas, onde estuda engenharia Eléctrica e Automação.
No ano de 2017, já tinha chamado a atenção científica com o projecto
W ego, uma aplicação científica de calçado inteligente, com temperaturas reguladas a partir do telemóvel.

ABIY AHMED, 52 anos, o novo primeiro- ministro etíope, lançou uma surpreendente renovação política no país que levou à libertação de milhares de prisioneiros políticos,
tomou a iniciativa de assinar a paz com a sua
vizinha Eritreia e lançou uma vasta reforma económica do país.
Antigo oficial dos serviços de informação e segurança, Abiy Ahmed,
membro da etnia oromo sempre negligenciada pelo poder controlado
pela etnia tigre, começou a sua actividade política nos anos 80 contra
o regime marxista de Hailé Marian, numa coligação de vários
partidos.
Licenciado em Filosofia e engenharia informática passou vários concursos de promoção no exército, escapou de um atentado no passado mês de Junho.

RETSHEGOFADITSWE HATANG, sul-africana de 10 anos, tornou-se a primeira criança a
subir os 4.920 metros de altitude do Monte
Kilimanjaro, dentro de uma campanha de angariação de fundos para a compra de material
sanitário para as escolas femininas na África do
Sul.
Tendo começado a escalada no dia 5 de Agosto, dia da detenção de
Nelson Mandela em 1962, atingiu o cume da maior montanha africana a 9 de Agosto, dia da Mulher.
“ O momento mais lindo da caminhada foi quando me vi rodeada pela
brancura da neve”, confessou à imprensa.
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EXPLOSÃO URBA
Seus desafios e oportunidades
Vagas de pessoas migram do campo para as cidades que não
estão preparadas para as receber. É assim em África onde se
estima que 60% da sua população viverá nas zonas urbanas.
Soam sinais de alarme: sem industrialização e com desemprego, a qualidade de vida nas cidades será tão precárias que tornarão insustentáveis a vida nas principais cidades dos países
africanos
Por Amável fernandes
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NA EM ÁFRICA
O

movimento de urbanização em África
ocorre com uma velocidade vertiginosa. A
taxa de urbanização cresceu de 15% em 1960 para
40% em 2010, com uma estimação de 60% em 2015.
Na próxima década, mais de metade da população
africana viverá nas grandes cidades que se tornarão,
cada vez mais, o espaço de novas narrativas de uma
população desenraizada partilhando novas mitologias
suburbanas, com novos sonhos na esperança de uma
vida melhor. As grandes cidades africanas representarão uma espécie de “big apple” onde todos os “condenados da terra” querem mordiscar o seu pedaço.
Mas, com diferenças económicas e regionais e dife-

rentes opiniões sobre o tema, uma questão parece incontornável, a saber: o enorme desafio de gestão que
esta migração representa ao nível político, económico
e de infra-estruturas capazes de fixar esta nova população em termos satisfatórios e potencializar o desenvolvimento social.
Recentes opiniões relacionadas com a geografia humana mostram que a prosperidade económica só é
compatível com determinados rácios de densidade
urbana. Um crescimento harmonioso e sustentável
necessita de uma logística de serviços com mais-valia, sistema urbano eficiente e rede de transportes
com ligações ao mercado regional e global.

Cidade do Cabo (Cape Town)
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No largo espectro de modelos de desenvolvimento, a urbanização em África
tem várias características peculiares. Se
bem que África e Ásia partilhem as mesmas taxas de migração urbana, o PNB
africano foi um terço dos países asiáticos
em 2012, com baixos índices de literacia
e desenvolvimento humano, com infra-estruturas muito aquém das grandes
metrópoles asiáticas.
Uma das singularidades do fenómeno
urbano africano é que ela não é acompanhada pelo desenvolvimento da manufactura (ao contrário da Ásia), mas
pela dotação de rendimento do chamado comércio informal. A extrema pobreza no campo continua a ser a mola
que leva as pessoas para as cidades, que
possuem uma média três vezes mais alta
de nível de vida que nas zonas rurais. A
migração urbana continua a representar
a esperança de milhões de pessoas em
todo o mundo com mudanças radicais
de vida, enquanto não se superar o fosso
de desenvolvimento entre as cidades e as
zonas rurais.
Nas principais cidades africanas, o desenvolvimento de infra-estruturas não
acompanha a velocidade da migração
urbana. A integração do mercado de capitais e de investimento decorre em ritmo mais lento que a integração do mercado de trabalho, consequência de uma
centralização governamental excessiva,
sistema fiscal débil e falta de planos de
fomento a médio e longos prazos.
Um olhar sobre as várias cidades africanas situadas na região subsahariana mostram diferenças de modelos e tendências
na massificação urbana. Existem 13 países com níveis de desenvolvimento urbano para cima de 50%, nomeadamente os
países produtores de petróleo e países de
rendimento médio entre 1 300 a 2 000
dólares, que crescem em termos de venda
de serviços mas com declínio acentuado
de manufacturas e industrialização.
Os países do Sudoeste asiático e Pacífico
ultrapassam taxas de 50% de crescimento urbano em 2009, mas possuem um
PIB de 5.300 dólares. O Médio Oriente e o Norte de África com os mesmos
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Palmarés actual e futuro das
maiores cidades africanas
Segundo o Atlas da população e países do mundo (PopulationData.net) o continente africano contava em 2016 com 500 cidades de mais de 100 000 habitantes, 90 com mais de um milhão e 10 megalópoles de mais de 5 milhões, para
uma população total de 1239 milhões.
O Cairo(Egipto) com 22,9 Milhões, Lagos (Nigéria) com 22,8 e Gauteng
(Africa do Sul, que reúne as aglomerações de Joanesburgo e Pretoria) com
14, 2 milhões compõem o pódio das cidades mais povoadas de Africa, mas
Kinshasa(RDC) com 12,4 milhões é a que cresce mais rapidamente (mais 63
habitantes por dia) e Luanda com 9,2 milhões ocupa agora o quinto lugar, galgando duas posições em relação ao palmares de 2015.
Angola é alias o pais africano de língua portuguesa mais urbanizado e um dos
mais urbanizados da Africa subsariana, com três cidades de mais de 1 milhão
e 11 acima dos 200 000, para uma população total estimada em 28 339 000 e
uma densidade populacional muito abaixo da média continental (22,13 hab./
km2)
Segundo as previsões da ONU as cidades africanas vão continuar a crescer nas
próximas décadas. Um relatório publicado em 2014 pelo gabinete de estudos
A.T. Kearney identifica oito aglomerações emergentes capazes de rivalizar com
as grandes megalópoles mundiais num prazo de 10 a 20 anos. Para os autores
do «Global Cities Índex» estabelecido a partir de 26 critérios repartidos entre
cinco referencias para medir a atratividade das cidades (capacidade de atrair
pessoas, investimentos, negócios) as megalópoles históricas (Joanesburgo,
Nairobi e Lagos) continuam a ser as cidades africanas mais «globalizadas»,
mas as «emergentes» têm potencialidades para as ultrapassar. Addis Abeba
(3ª), Nairobi (9ª) Joanesburgo (13ª), Cape Town (16ª) e Tunes (18ª) figuram
entre as 20 cidades com mais potencial de atratividade, á frente de Casablanca,
Cairo e Lagos classificadas em 22ª, 30ª e 32ª posição respetivamente.

Addis Abeba

As grandes cidadEs africanas
Cidade

País

1 Cairo
Egito
2 Lagos
Nigéria
3 Gauteng
(Joanesburgo-Pretória) África do Sul
4 Kinshasa
República Democrática do Congo
5 Luanda
Angola
6 Nairobi
Quênia
7 Argel
Argélia
8 Khartoum
Sudão
9 Ibadan
Nigéria
10 Dar es Salaam
Tanzânia
11 Alexandria
Egipto
12 Kano
Nigéria
13 Joanesburgo
África do Sul
14 Accra
Gana
15 Abidjan
Costa do Marfim
16 Addis Abeba
Etiópia
17 Bamako
Mali
18 Casablanca
Marrocos
19Kampala
Uganda
20 Cidade do Cabo (capital legislativo)África do Sul
21 eThekwini (Durban) África do Sul
22 Dakar
Senegal
23 Harare
Zimbábue
24 Ekurhuleni
África do Sul
25 Mbuji-Mayi
República Democrática do Congo
26 Tshwane (Pretória - capital administrativa )África do Sul
27Lusaka
Zâmbia
28 Ouagadougou Burkina Faso
29 Douala
Camarões
30 Yaounde
Camarões
31 Tunis
Tunísia
32 Antananarivo
Madagáscar
33 Maputo
Moçambique
34 Benin
Nigéria
35 Cotonou
Benin
36 Tripoli
Líbia
37 Kumasi
Gana
38 Conakry
Guiné
39 Port Harcourt
Nigéria
40 Mogadíscio
Somália
41 Kaduna
Nigéria
42 Rabat
Marrocos
43 Lome
Togo
44 Lubumbashi
República Democrática do Congo
45 Osogbo
Nigéria

População
22.969.528 hab.
22.829.561 hab.
14.278.669 hab.
12.071.463 hab.
9,165.776 hab.
8,341.582 hab.
7.796.923 hab.
7.687.547 hab.
5.881.345 hab.
5.572.776 hab.
4.984.387 hab.
4.956.615 hab.
4.949.347 hab.
4.917.262 hab.
4.707,404 hab.
4.567.857 hab.
4.347.997 hab.
4.270.750 hab.
4.101.302 hab.
4.004.793 hab.
3.661.911hab.
3.630.324 hab.
3.465.389 hab.
3.379.104 hab.
3.367.582 hab.
3.275.152 hab.
3.100.467 hab.
2.868,034 hab.
2.768.436 hab.
2.765.568 hab.
2.751.341 hab.
2.645.840 hab.
2.596.748 hab.
2.571.798 hab.
2.401.067 hab.
2.361.811 hab.
2.340.324 hab.
2.317.376 hab.
2.306.662 hab.
2.275.976 hab.
2.192.441 hab.
2.134.533 hab.
2.133.579 hab.
2.096.961 hab.
2.088.527 hab.

Um dos grandes
problemas para o
estudo do fenómeno
da urbanização em
África, tem que haver
com a fraca qualidade de informação
de base. Os censos
pecam por enormes
erros e o seu acesso
é muito reservado,
com alguns dados
contraditórios.
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Crescer na vertical
Até agora, o crescimento das cidades africanas tem sido essencialmente horizontal, mas a extensão das áreas metropolitanas está a atingir limites que
impossibilitam a melhoria das condições de vida dos seus habitantes em termos
de acesso aos serviços básicos que são o fornecimento de água e eletricidade,
a recolha e tratamento do lixo, a circulação e os transportes coletivos, a proximidade dos hospitais, centros de saúde e escolas.
Considerada até há pouco como um investimento de prestigio para abrigar reservado aos centros financeiros e de negócios, a construção de arranha-céus
e de edificos com dezenas de andares é cada vez mais um imperativo para
superar a escassez de habitações e de espaços verdes e de lazer que afeta a
maioria das cidades africanas.
Mas esta evolução exige mudanças de hábitos e, por parte das autoridades
responsáveis pelo ordenamento do território urbanizável, maior capacidade de
planeamento e investimento em infraestruturas.
O carácter caótico e barulhento, as deficientes condições de salubridade e limpeza das cidades africanas são em boa parte a consequência de uma urbanização demasiado rápida e anárquica, agravada pela ganância e especulação
imobiliária, que provocaram a proliferação das habitações precárias em que os
novos citadinos procuram manter os hábitos de vida que tinham nas aldeias de
origem.
No habitat tradicional africano, o quintal é o lugar de vida, onde se cozinha,
prepara e transforma os alimentos, se recebe as visitas, as crianças brincam
em segurança enquanto a parte edificada serve apenas de dormitório ou para
se resguardar da intempérie. Com o aumento do poder de compra e a emergência de classes medias urbanas, os currais e anexos foram substituídos por
garagens e lugar para estacionar veículos e geradores, mas o quadro geral não
se alterou: a moradia individual continua a ser o tipo de habitação preferido.
A construção de novas capitais e/ou novas «centralidades» têm sido a política
seguida pela maioria dos estados africanos para requalificar e ordenar os bairros antigos. Mas a especulação e a corrupção, aliadas à medidas brutais de
desalojamento e destruição de habitações tidas por «ilegais» ou construídos
sobre as linhas de água ou em terrenos instáveis, têm provocado manifestações, as vezes violentas, de desobediência e resistência. A democracia local
e a associação da sociedade civil ao planeamento e a reconversão das zonas
habitacionais é a única solução para adaptar o crescimento urbano às necessidades e aspirações legitimas das populações.
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Nairobi

Abidjan

Cape Town

valores urbanos (em 1981) possuem um
rendimento per capita de 3.700 dólares
e a América Latina com rendimentos
situados à volta de 2.3300 dólares, enquanto os países ao sul do Sahara com
um crescimento médio de 37% tem um
rendimento de 992 dólares.
As cidades africanas têm uma densidade média 13.038 habitantes por km2,
que é comparável à densidade das aglomerações asiáticas e latino-americanas,
mas quatro vezes mais que a média das
cidades europeias. Mas grande contradição no estudo comparado dos diversos
indicadores é que enquanto nos outros
continentes há um declínio da pobreza
nas últimas duas décadas, o mesmo não
acontece em África no mesmo período
de urbanização.
O investimento urbano em África continua abaixo dos 20% do PNB nos últimos 40 anos, em contraste com os países
asiáticos, tais como a China, que investiu cerca de 35% do PNB em infra-estruturas, habitação, hospitais, educação
e áreas de serviços, em 1980, passou o
investimento de 40% em 2012. Segundo dados do Banco Mundial, a redução
da pobreza é bem visível na Ásia, onde
as pessoas que viviam com menos de
1.25 dólares por dia, caíu em 12 % no
sudoeste asiático, enquanto em África
continua nos 45%.
A população urbana africana está concentrada em pequenas cidades e vilas,
que reflectem aglomerações dos primeiros estados histórico-sociais do desenvolvimento. As recentes estatísticas mostram que em mais de 20 países africanos
70% da população vive em cidades de
menos de 500 mil habitantes. Uma situação quase idêntica na China onde a
população se manteve com níveis idênticos, devido às severas restrições que
limitavam o êxodo do campo para as
cidades.
A maior parte das cidades africanas são
demasiado pequenas para poderem explorar os benefícios da fileira proporcionada pelas actividades económicas,
limitando os ganhos da produtividade
urbana e impulsionar a o crescimento

Um dos grandes problemas
para o estudo do fenómeno
da urbanização em África,
tem que haver com a fraca
qualidade de informação de
base. Os censos pecam por
enormes erros e o seu acesso é muito reservado, com
alguns dados contraditórios.
económico. Relativamente ao resto do
mundo, faltam em África cidades de 1
a 5 milhões de habitantes. Está provado
que as grandes aglomerações fazem crescer em 25 a 35% de rendimento por trabalhador, segundo investigações levados
a cabo na China.
Se os 50 países que compõem o continente africano fossem estados de um só
país, como os Estados Unidos, as grandes cidades seriam suficientemente grandes para sustentar maior diversificação e
incubação de novas empresas e fortalecer
o tecido económico.
Mas um dos grandes problemas para o
estudo do fenómeno da urbanização em
África, tem que ver com a fraca qualidade de informação de base. Os censos
pecam por enormes erros e o seu acesso é
muito reservado, com alguns dados contraditórios. Alguns especialistas apontam
a alta taxa de fertilidade nas grandes cidades como valores importantes para o
seu crescimento, mais que a migração
rural do interior camponês.
Um argumento compartilhado por todos os especialistas: a ligação do modelo
de urbanização e industrialização não é
universal. A urbanização em África foi
desencadeada pela exportação de recursos naturais e não por manufacturas e
industrialização, ela resulta mais de uma
agricultura de exportação, que libera
para as cidades uma enorme massa de
gente que vive da produção comercializável, a chamada “produção
das cidades”.
África21– AGOSTO 2018
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Cairo, a cidade que
mais cresce no mundo
Por João Seles

O Cairo é uma cidade tentacular que já tragou as pirâmides de Gizé,
situadas nos seus arredores urbanos. Mas
a sombra das pirâmides não impede a
capital de continuar a crescer a uma velocidade desmesurada.
Segundo último relatório do Euromonitor Internacional, o Cairo é a cidade
com mais forte aumento de população
no mundo em 2017.
O Cairo que possuía uma população estimada em 22,9 milhões de habitantes
em 2016, deveria ganhar mais 500.000

no ano seguinte em 2017. Um crescimento ultra-rápido que ultrapassa Shangai na China, que registou no mesmo
período um aumento inferior na ordem
dos 400.000 habitantes. O êxodo rural
no Egipto tem sido uma constante nas
duas últimas década, e tudo indica que
não vai diminuir.
“ Com cerca de 100 milhões de citadinos
suplementares entre 2000 e 2025, dos
quais 36 milhões no Egipto, 10 milhões
na Argélia e Marrocos, as cidades ribeirinhas do Mediterrâneo que se esten-

dem ao Médio Oriente, serão o palco de
grandes mudanças sociais e ambientais
nos próximos anos”, declarou a universitária Laria da Silva sobre o futuro próximo desta região no contexto urbano de
grandes cidades.
Para evitar que a população rural se
amontoe em milhares de casebres ao
redor do Cairo, o governo egípcio do
general Al-Sissi prossegue de forma mais
ampliada o plano de 1979, que envolve
a criação de novas cidades periurbanas
para descongestionar a capital.

Lagos, a urbanização
dos pântanos
Lagos, a grande metrópole urbana
da costa ocidental africana, aponta actualmente para uma população estimada
em 21 milhões de habitantes, engolindo
pequenos lagos e pântanos, estendendo
as suas fundações na área costeira sem
nunca parar de crescer.
O influxo de população entre 1990 e
2004 foi avaliado em 7 milhões. Em
2000, a sua população era avaliada em
13,4 milhões, para subir para 15 milhões
nos quatro anos a seguir, com uma reconversão de áreas rurais para áreas urbanas na ordem de 75%, sem acompanha-
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mento de infra-estruturas rodoviárias e
saneamento básico.
Lagos é uma cidade cosmopolita, que
alberga uma grande diversidade de gente, em consequência da migração do
interior do país e de países vizinhos. Os
yourubas, grupo étnico da região, ainda
continuam a ser a população predominante, mas o mosaico étnico junta mais
de 250 comunidades africanas, além de
americanos, indianos e europeus.
Tem uma densidade de 13.000 pessoas
por km2, e conta com 25% do PNB
nacional.

A revolução dos
arquitetos africanos
Por Luigi Leone
O zimbabueano Mike Pearce compara as fachadas de vidro e aço, tão em
voga atualmente em Africa com «igloos no Sahara». A sua obra emblemática,
o Eastgate Shopping Center de Harare, consome dez vezes menos energia
que os modelos clássicos porque o arquiteto se inspirou do sistema utilizado
pelas térmitas para manter a temperatura constante nos montes de salalé
sem precisar de refrigeração.
Ignorados na sua própria terra – 9 em cada 10 edifícios construídos em Africa
foram projetados por gabinetes estrangeiros ou por engenheiros – os arquitetos africanos brilham à escala mundial. A figura de referência é «Sir David Adjaye», britânico nascido na Tanzânia de pais ganenses, escolhido por Barak
Obama para conceber o Museu Nacional da Cultura Afro-Americana. A sua
aposta consiste em reconciliar tradição e modernidade para uma arquitetura
e um urbanismo adaptados as realidades, geográficas, climáticas e humanas,
do continente. A receita? Utilizar materiais como os tijolos, crus ou cozidos,
o barro, o banco, a madeira ou o bambu, e técnicas de construção locais que
deram bons resultados, mas foram abandonados, como a construção sobre
pilotis e os duplos tetos, para favorecer a ventilação e recolher a água das
chuvas. Não se trata, obviamente, de encher as cidades de cubatas. Mas
quem disse que os edifícios em terra não podem ser tão altos e são menos
resistentes que os de betão? E são, comprovadamente, mais ecológicos,
menos «energivoras» e …mais baratos, alem de requerer uma mão-de-obra
abundante e pouco especializada e poucas máquinas. Exemplo: a grande
mesquita de Djenné, no Mali, o maior edifício do mundo em adobe, construída
em …1280 e classificada pela UNESCO como Património da Humanidade.
Nomes como os do burquinabê Diebedo Francis Keré, do Senegales Jean
Charles Tall, do marfinense Guillaume Koffi, da camaronesa Daniele Diwouta-Kotto, da sul-africana Carin Smuts, do sul-africano Laurence Chibwe, não vos
dizem nada? È pena, porque são solicitados para ensinar nas universidades
americanas e europeias, assinar projetos de Paris á Melbourne e de Moscovo
a Pequim, galardoados pelos mais prestigiados prémios. E têm ideias
claras sobre o que devem ser as cidades africanas do futuro,
mais «verdes», mais «inteligentes» e «humanas». São
eles os mestres e inspiradores da nova
arquitetura.
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Luanda

a qualidade de vida que se espera
Falar sobre urbanismo em Luanda é desfiar o enorme rosário
de males urbanísticos. O futuro está cheio de desafios para os
problemas de uma cidade que não pára de crescer desordenadamente. É preciso pensar, preparar respostas. Recomenda-se
“operações extremamente traumáticas”.
Por J. A. R angel
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razer qualidade de vida para os 9,2 milhões de luandenses é o maior desafio do momento.
Para grandes males, grandes remédios; e o remédio chama-se “demolição”. “Tem de haver demolições, infelizmente”,
sentencia o engenheiro Manuel Resende de Oliveira, numa
entrevista ao Jornal de Angola. Antigo ministro do Urbanismo, Obras Públicas e Construção na I República, Resende de
Oliveira não tem dúvida sobre a questão: “Há construções nos
bairros periféricos onde as populações utilizaram terrenos que
estavam aparentemente disponíveis. Mas são linhas de água
que têm de ser respeitadas, porque, tapando-as com construções, estamos a criar problemas e não a resolver problemas de
ninguém.”
As construções nas periferias da cidade, apelidadas de “anárquicas” pela administração pública, terão de ser demolidas.
É na periferia que todos os desmandos públicos vão parar.
Edifícios de betão armado de quatro a cinco andares em cima
de uma linha de água não faz sentido. “Tem de ir abaixo”. É
preciso respeitar a natureza, as linhas de água estavam lá porque “eram necessárias para o escoamento das águas pluviais”.
Agora, quando chove, todos sabem como ficam os bairros Cazenga, Sambizanga, Rangel, Viana e outros.
Demolir as construções indevidas e ordenar o território luandense é o lema. E o que fazer com os luandenses apanhados
pelo camartelo? Devem ser convidados a ir habitar outros locais, no litoral ou no interior, onde podessem desfrutar de

melhores condições e qualidade de vida. Mas ele avisa: não
deve ser uma saída compulsiva, mas voluntária e atractiva:
com empregos, equipamentos sociais e desportivos, creches,
escolas, universidades, zonas de lazer, empregos – tudo. “É
possível viver melhor noutros locais que não Luanda. Digo
mesmo que hoje Luanda é o pior sítio para viver em Angola”,
garante Resende de Oliveira.
Saindo da periferia para o centro da capital angolana, onde
todos os males urbanísticos fizeram morada, encontramos outros problemas que se acumularam com o passar dos anos.
Na baixa luandense, há edifícios que dificultam o desenvolvimento da cidade no que a abertura de vias diz respeito. Para
um observador atento, é notório que eles foram construídos
recentemente e faltou autoridade e planeamento. Ou trata-se de construções clandestinas – e a fiscalização devia actuar,
proibindo, ou é uma construção autorizada – e quem autorizou devia ter negado. Tão simples como isso. Ou nem tanto.
Os luandenses sabem que há muito tráfico de influência, excesso de zelo no cumprimento de “ordens superiores”, interesses instalados que penetram no âmago das decisões dos departamentos oficiais com poder de fazer e decidir. O resultado
disso tudo são as aberrações arquitectónicas e urbanísticas que
estão à vista de todos. As redes técnicas de esgotos e outros serviços básicos são precários, o trânsito caótico, as estradas permanentemente esventradas, passeios impróprios para peões.
E como chegamos a isso? Há quem aponta para o principal
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Centralidades, o futuro novo mal urbano
Não se critica a ideia de arranjar habitação social e condigna para as pessoas; o que se critica é o método. E há
muito a criticar. Que tipo de pessoas pretendeu-se ter nas
centralidades? Classe média-alta, classe média-média,
classe-média baixa ou nem por isso? “A ideia de dar acesso à habitação pela via do alto salário esbarrou na questão
cultural: salário alto não correspondeu, em muitos casos,
refinamento cultural ou preparo urbano”, diz Armindo Queta, professor que vive e trabalha no Kilamba
Trata-se de habitação social? “É impensável que uma centralidade possa ser um lugar para habitação social”, afirma
o engenheiro Resende de Oliveira. E elas não resolveram
o problema de habitação social porque não estão vocacionadas para tal; e pior: trouxeram outros problemas para a
qualidade de vida dos seus habitantes: não se tem qualidade de vida num prédio de habitação social com 10 e 12
andares. Os custos de manutenção dos elevadores são
elevados, a higiene é precária, o estresse causado pelo
trânsito nas pessoas que têm de ir trabalhar fora, levar os
filhos à escola, tratar de um assunto ou procurar serviços
públicos fora das centralidades.
Quase não há empregos que exigem formação superior,
o que significa que médicos, juristas, engenheiros, economista e outros têm de trabalhar muito longe da sua área
de residência. Aqui entra o trânsito caótico e os problemas
que ele traz para a saúde e qualidade de vida dos centralenses.
Para muitos kilambenses tornou-se muito caro viver naquelas paragens. O poder de compra, depreciado nos
últimos anos, tornou-se baixo e incapaz de satisfazer
os custos com o condomínio, água, luz, segurança, lixo,
transporte. A opção é voltar às “áreas de origem” ou ficar e
enfrentar a situação.
No entanto, os problemas ainda estão por vir… e decerto
virão e eles vão pôr a nu as falhas que a fiscalização ineficaz não detectou. Ninguém dúvida da qualidade duvidosa
das obras. Em menos de oito anos, elas saltam à vista:
infiltrações, fissuras, problemas pontuais na rede de esgoto, falhas contantes no funcionamento dos elevadores e no
fornecimento de luz e de água. Se no Kilamba é raro acontecer o mesmo não se pode dizer do Sequele e do Zango,
onde as idas e vindas da água e da luz é uma constante.
Até quando os elevadores se aguentarão, a bombagem da
água funcionará, as falhas de fornecimento de água e luz
não se tornarão constantes e a rede de esgotos se manterá em funcionamento? Será que as centralidades viverão
o seu tempo útil ou serão precoses sucatas de betão à
espera do camartelo.
Quem viver… verá.
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vilão: o petróleo (o secundário é a guerra). A alta do petróleo
trazia muito dinheiro para os cofres do Estado que se abarroratam e os dirigentes se esqueceram de investir em outras
fontes de riqueza, mais potenciadoras de criação de emprego
do que o petróleo: ainda não estávamos na era da diversificação da economia.
Nos tempos áureos do boom do petróleo, a especulação imobiliária foi um desporto largamente praticado pelos homens
com poder e influências. À eles foi muito fácil ir ao banco
buscar dinheiro em avultadas quantidades e brincar de especuladores imobiliários. Surgiram um pouco por toda Luanda
o betão paisagístico, as torres envidraças a desafiarem os céus,
muitos por habitar, outros tantos por acabar e não se sabe se
vão acabar um dia, multiplicando as sucatas de betão. As crónicas urbanas falam em “elefantes brancos”.
Foi bom para os construtores e promotores imobiliários e
ruim para a cidade e seus habitantes. “Luanda transformou-se
num desastre”, reconhe o engenheiro. As infra-estruturas, o
saneamento básico, o abastecimento de energia e água deveriam ter crescido para cima na mesma proporção que tiveram
os arranha-céus. Mas não aconteceu. Onde havia vivendas,
surgiram prédios de 15 a 20 andares; o espaço para o estacionamento das viaturas minguou; as estradas encurtaram para
tantas viaturas que o casco da “cidade velha” recebe diariamente no período laboral.
Requalificar Luanda é o desafio. Lançado como a tábua de
salvação para uma cidade à meio dos seus fantasmas, “não há
outro caminho” a seguir. Quanto tempo levará e que recursos
financeiros envolverá ninguém sabe. A única certeza: ela tem
de ser feita; devagar e com método, dependendo das possibilidades e obedecendo a um plano que já existe: o Plano Director Metropolitano de Luanda. “O Plano Director dá-nos
as linhas gerais, mas os planos de pormenor têm de ser muito
bem pensados e tem de haver estruturas, instituições do Governo Provincial de Luanda”, avisa Resende de Oliveira.
As estrururas existem, há técnicos qualificados e fiscais atentos, mas há um senão: estão esvaziados de poder, de autoridade e vulneráveis aos desmandos dos poderosos. E ainda há
o Laboratório de Engenharia (que nunca é consultado) e a
Ordem dos Engenheiros nunca tido nem achado, apesar do
prestígio político e social dos seus sucessivos bastonários.
A culpa, talvez, morrerá solteira… um dia. Mas ninguém poderá dizer que faltou soluções: “Não me atrevo a idealizar uma
Luanda, porque, no estado em que ela está, vai ser preciso
partir muita coisa para se fazer de Luanda uma cidade do futuro, governável, onde haja qualidade de vida, onde as pessoas
tenham prazer de viver”.
Adepto do camartelo sobre o que está mal, o antigo ministro
do governo de Agostinho dá o mote para Luanda: “Está de tal
modo deformada, que, para endereitar acho que era preciso
haver operações extremamente traumáticas e isso vinha causar outro tipo de problemas, que não sei se era viável ou não
pensar nisso.”
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Mercado internacional na mira
de João Lourenço
Por Dolzio Viegas

A visita do Presidente João Lourenço à Alemanha, fortalece o
processo de captação de investimento directo estrangeiro, pois,
a economia alemã é a mais importante do continente europeu e
a quarta potência económica mundial depois dos Estados Unidos da América, China e Japão, assim, o reforço da cooperação
com o mesmo poderá trazer para Angola vantagens significativas para o relançamento da economia.

A visita do Presidente João Lourenço à Alemanha, é importante para o
processo de captação de investimento
directo estrangeiro, pois, a economia
alemã é a mais importante do continente europeu e a quarta potência
económica mundial.

A

RELAÇÃO ECONÓMICA COM A ALEMANHA,
é conhecida pela exportação de petróleo bruto, seus
derivados e gás natural, e pela importação de máquinas industriais, veículos automóveis, equipamentos e outros. A sugestão feita pelo Presidente da República, no 7º. Fórum Económico Alemanha-Angola, realizado em Berlim, de criar uma
câmara de comércio com o referido país, facilitará o processo
de trocas comerciais e o surgimento de novos negócios que
não estejam directamente ligados aos existentes.
No quadro da visita do Presidente angolano à Alemanha, o
ministério das Finanças e o Commerzbank alemão assinaram
um acordo no valor de 500 milhões de dólares. O investimento tem como objectivo o financiamento de infra-estruturas
críticas para o desenvolvimento económico de Angola e a importação de equipamento diversos de origem germânica.
O presidente João Lourenço, manifestou o interesse de Angola em obter financiamento, para a construção de uma auto-estrada regional com ligação à Namíbia, Zâmbia e a República
Democrática do Congo e reforçar o comércio na parte austral
do continente.
Nos últimos meses, o optimismo e a credibilidade do mercado angolano, tende a renascer no seio dos empresários nacionais e estrangeiros, fruto das ações definidas pelo Presidente
da República, no seu discurso de tomada de posse no dia 26

de Setembro de 2017, onde destaca a captação do investimento estrangeiro e a exportação de bens e serviços, por via da
diplomacia económica, como uma das mais importantes no
processo de relançamento da economia angolana.
“Quanto à diplomacia económica, ela é uma das mais importantes vertentes da nossa política externa, quer ao nível estritamente económico e comercial do relacionamento bilateral,
regional e multilateral, quer na promoção da imagem do país
no exterior, tanto de expectativa da exportação de bens e serviços, como na captação de investimento directo estrangeiro”,
disse João Lourenço, no discurso de tomada de posse.
Têm sindo notórias, as viagens constantes que o Presidente da
República tem feito aos países desenvolvidos e em fase de desenvolvimento, para encontrar algumas soluções de melhoria
do actual quadro económico que o país apresenta.
Participação do João Lourenço nos BRICS
Antes da visita à Alemanha, o Presidente participou na 10ª
cimeira dos BRICS, a união de cinco países de continentes
diferentes (Brasil, Rússia, India, China e África do Sul), que
representam 43% da população mundial e um quinto do produto bruto interno global, este encontro também foi importante, pelo facto de Angola ter aproveitado a oportunidade de
apresentar aos países membros e convidados, a potencialidade
África21– AGOSTO 2018
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EM SIMULTÂNEO:

PROMOVER OPORTUNIDADES, ESTIMULAR A PRODUÇÃO
NACIONAL E ATRAIR INVESTIMENTO ESTRATÉGICO

HUAMBO A CULTIVAR O FUTURO E A VALORIZAR-SE

INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE AGOSTO 2018:
www.expohuambo.co.ao - geral@expohuambo.co.ao
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do seu mercado nos vários sectores de produção, e as políticas de reforma do mesmo. Se 45% da mão-de-obra mundial
é controlada pelos BRICS, significa que, para nós, há aqui
uma grande oportunidade de assinarmos acordos, no ramo da
formação e políticas de quadros profissionais com estes países,
com objectivo de melhorarmos a qualidade da mão-de-obra
local.
O Presidente da República frisou na ocasião: “O vosso exemplo inspira-nos e motiva a trabalhar com a ambição de almejar
o objectivo de um dia se poderem acrescentar outras letras à
sigla BRICS”.
Angola, à semelhança dos países membros dos BRICS, é potencialmente rico em recursos naturais, aptos para a exploração e transformação, por isso, a intenção apresentada pelo
Presidente, de fazer parte dos BRICS, não é infundada. O

Angola, à semelhança
dos países membros
dos BRICS, é potencialmente rico em recursos
naturais, aptos para a
exploração e transformação, por isso, a intenção
apresentada pelo Presidente, de fazer parte dos
BRICS, não é infundada.

nosso mercado pode transformar-se num centro de exportação de bens, se apostarmos na industrialização, tal como têm
feito nos últimos anos a África do Sul, o Brasil, a China e a
India.
O Presidente da República, ao frisar as fases menos boas, que
os países membros dos BRICS ultrapassaram, fez-nos perceber que, aberta a janela de cooperação, as possibilidades de ultrapassarmos o actual nível, tornar-se-ão maiores com o estudo das experiências absorvidas no processo de evolução destes
países. Isso estimula a responsabilidade de Angola continuar
a criar um país capaz de contribuir no processo de redução
da fome e da pobreza no mundo (com trabalho e sentido de
compromisso), junto dos países emergentes.
“Sabemos que em determinado momento do percurso histórico dos vossos países, passaram também pelo estágio do de-

senvolvimento económico e social que os nossos países atravessam hoje”, disse ainda João Lourenço.
Passa a ser responsabilidade maior do Governo, a entrega ao
trabalho e ao desenvolvimento do mercado angolano, pois,
ser parte dos BRICS no futuro significará mais trabalho, disciplina e rigor. A humildade política, em admitirmos que
precisamos de ajuda de forças económicas externas, é uma
ferramenta forte para alavancarmos a economia e firmarmos a
visão positiva de Angola junto da comunidade internacional.
BRICS é um acrônimo formado pelas iniciais dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (South Africa em
inglês). Antes, era somente BRIC, quando, no ano 2001 o
economista Jim O´Neill criou a expressão para designar os
países com grande capacidade de investimento e que se tornariam potências económicas até 2050. Em 2006 a expressão
passou de um termo para um acordo internacional entre os
países integrados e em 2011 os sul-africanos ingressaram neste
acordo inter-regional, com o acréscimo do “S” maiúsculo ao
final da sigla.
África21– AGOSTO 2018
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crónica da terra

A propósito das
autarquias

“Apesar do potencial económico do país, a diversificação económica e o crescimento inclusivo são prejudicados por desafios estruturais persistentes, nomeadamente, instituições fracas, reduzida produtividade agrícola, infra-estruturas
inadequadas, recursos humanos com qualificações limitadas (particularmente
na gestão de empresas, ciência, tecnologia, construção e fabrico) e sistemas
fracos de facilitação do comércio e apoio à exportação.

A

Fernando Pacheco
é membro do OPSA
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administração do Estado em Angola padece
de duas velhas enfermidades: elevados níveis
de concentração e centralização. Além dessas, outras
fragilidades mais evidentes a todos os níveis são o
autoritarismo – ao mesmo tempo que se foi agravando a falta de autoridade das instituições do Estado – ,
o uso de métodos de gestão pouco eficazes e eficientes, a desresponsabilização e falta generalizada de
prestação de contas, a ausência de profissionalismo e
de princípio de serviço público, o nepotismo e a
corrupção, a priorização na acção baseada na ”ordem superior” e não nas leis ou planos e necessidades
reais, o excesso de actividades paralelas (visitas, efemérides, actividades partidárias) que desviam dirigentes e funcionários da gestão da “coisa pública”,
principalmente nas sedes provinciais. Tudo isto gera
um conjunto de estruturas orgânicas disfuncionais.
Angola espera desde há muito pela institucionalização do poder local que possa contribuir para a mudança desta situação. Incompreensivelmente, um
preceito previsto na Constituição de 2010 – para
não recuarmos mais no tempo – foi sendo adiado
por razões nunca convincentemente explicadas. O
que levou à conclusão lógica de que se tratou fundamentalmente de falta de vontade política, possivelmente justificada pelo desejo, reiterado de diversos
modos, de evitar qualquer tipo de partilha de poder
com outras forças por parte de quem detinha o poder político.
O novo Executivo liderado pelo Presidente João
Lourenço teve o mérito, entre outros, de ultrapassar
as forças de bloqueio do poder local e desencadear o
processo, definindo-se, com recurso ao Conselho da
República, o ano de 2020 para a realização das priÁfrica21

Fernando Pacheco

meiras eleições autárquicas.
Desde logo esta decisão suscitou um problema. Seria, ou será, possível cumprir as tarefas necessárias
para que a institucionalização ocorra na data
prevista?
A resposta seria positiva caso a questão das autarquias se resumisse a um mero acto eleitoral, como,
infelizmente, as afirmações de alguns actores políticos pretendem fazer crer. Mas se pensarmos na institucionalização das autarquias como um processo
que pode concorrer para a melhoria da qualidade da
democracia – dado o reforço da intensidade que
poderá resultar do aumento da participação dos cidadãos – e para a construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, então dois anos representam claramente muito pouco tempo.
No meu entender, Angola tem dois enormes desafios resultantes do modo como foi concebido e implementado o processo de reconstrução nacional.
Nunca foi claramente definida uma estratégia, ou
estratégias, de desenvolvimento a partir de uma
missão assumida pelo conjunto de sectores que integram o Executivo. Para mim, desenvolvimento, enquanto processo gradual de mudança, global e
consciente, visando o bem-estar e a dignidade humana, pressupõe participação, liberdade de escolha e
expressão, respeito pela cultura e pela identidade, e
justiça social, é algo que está longe do entendimento
dos governantes em geral, para os quais desenvolvimento é apenas uma meta, confundida com eventuais indicadores de crescimento económico. Era
frequente, por exemplo, ouvir dizer durante os primeiros anos (da por mim designada fracassada reconstrução) que estávamos a crescer para depois

A vontade política de inibir a
corrupção e limitar a impunidade,
manifestada muitas vezes pelo
Presidente da República - uma
intenção de fazer diferente do
passado - pode deparar-se com
muitos entraves...

passarmos para o desenvolvimento. Para mim, acrescento, o desenvolvimento deve ser visto segundo um paradigma de cidadania, construído pelas pessoas e com as pessoas e isto estabelece uma
relação biunívoca com a democracia. Então, desenvolvimento e
democracia conformam os dois enormes desafios atrás
assinalados.
Nesse sentido, vejo a institucionalização das autarquias como uma
oportunidade para arrumação do país, não por mera definição ou
aprovação de leis e de políticas, mas pela governação participativa
e de aproximação com referência à procura de soluções de acordo
com as necessidades e prioridades definidas pelos cidadãos. No
passado, a participação dos cidadãos na governação resumiu-se ao
papel passivo de receptores ou, mais raramente, de informantes
em mecanismos de consulta ou auscultação. Quando, mais tarde,
se tentou a concertação ou negociação, um nível mais avançado de
participação dos cidadãos, deu-se conta das evidentes dificuldades
do Executivo e de outros poderes de Estado em assumir tal prática
– e o processo de auscultação do pacote legislativo autárquico foi
suficientemente revelador. Com as autarquias, poder-se-á entrar
numa fase mais avançada de participação, em que os cidadãos,
através dos seus representantes eleitos, podem tomar as decisões
que julguem mais convenientes aos seus interesses e prioridades.
Conclui-se, assim, que as autarquias só farão sentido se fizerem
diferença positiva na vida das pessoas. A concepção e implementação das autarquias terão de ser feitas com as pessoas – e não para as
pessoas – e a partir da realidade de cada município. Esta não será
tarefa fácil. Não podemos ignorar que somos bons a aprovar leis e
maus a implementá-las. A vida já provou que não podemos fazer
tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo. Por isso defendo que o
gradualismo, que tanta celeuma tem provocado, é uma questão de
bom senso. O importante não é discutir se os municípios têm, ou
não, condições para a efectivação das autarquias, mas sim de saber
se o país, o Estado e a sociedade, incluindo os partidos políticos,
reúnem condições para fazerem face aos custos e aos demais desafios que terão de enfrentar caso a efectivação seja feita simultaneamente em todos os municípios.

Não obstante, afigura-se de fundamental importância a procura
de consensos no tratamento desta e de outras questões ligadas à
institucionalização das autarquias, como recomendou o Conselho
da República na sua reunião de Março de 2018. É preciso dar para
se poder receber. Um bom exemplo seria um recuo na proposta
do Executivo de estender o período de efectivação das autarquias
em todo o território nacional até ao ano de 2035. Outro exemplo
seria reequacionar alguns exageros da tutela de mérito e transferir
o máximo da responsabilidade da tutela para os órgãos judiciais.
Outro ainda é o estabelecimento de critérios objectivos para a selecção dos municípios caso o gradualismo territorial venha a ser
adoptado, a fim de evitarem decisões arbitrárias e aleatórias. Seria
muito negativo, por exemplo, que municípios onde a oposição
teve mais votos nas eleições de 2017 ficassem de fora sem fundamentação objectiva.
O Poder Local constitui-se para permitir a descentralização do
poder do Estado e maior participação dos cidadãos nas decisões.
Das “massuícas” (pedras que suportam panelas nos “fogões” rurais) do poder local previstas na Constituição – autarquias, instituições do poder tradicional e outras formas organizativas dos cidadãos – apenas as primeiras estão a ser tratadas. Compreende-se
que nesta fase não se tratem das três “massuícas” em simultâneo,
mas não que as formas de interconexão não sejam desde já definidas nas leis em preparação. Esta lacuna poderá trazer, entre outros
riscos, a alienação ou até a rejeição – ainda que encapotada –, por
parte das autoridades tradicionais, do processo autárquico.
África21– AGOSTO 2018
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A crónica de Odete Costa Semedo

O

Mudaram-se os tempos…!

areia branca e água límpida de um cambiante verde-azul.
navio zarpou em busca de um porto seguro, uma
Porém, nem essas imagens tiraram das mentes da tripumemória, algures. Parecia ser um dia como outro
lação a lembrança da escravatura que, com o passar do
qualquer, para aqueles que se faziam passar por homens
tempo, tomou outras formas e ganhou oude negócios, esclavagistas dos tempos
tros contornos, com empresários na vez de
modernos. Para esses, o importante era, e
escravistas. E as mulheres são disso testeé, ter dinheiro, muito dinheiro. De onde
munhas, pois, mesmo depois da escravatuvinha, como vinha era simples detalhe,
ra, continuaram privadas de participarem
por isso, e nas suas mentes, para quê plana e da vida pública.
nificar? Porém, e com razão, para as muMinha gente, ano vai, ano vem, mulheres daquela região do mundo esse era
daram-se os tempos e a vontade das mulheum dia singular.
res africanas também. E são elas que, na
O barco reduziu a velocidade, a
viagem longínqua pelos tempos que já lá
tripulação sugeriu que se parasse numa
odetecsemedo@hotmail.com
vão, trouxeram até nós, hoje, 31 de julho
enseada de onde vinham apupos e vivas.
de 2018, a alegria vivida por elas nos idos anos de 1962.
Parecia um coro de cânticos de louvor. E só por isso a
Muitas que protagonizaram a viragem nas suas vidas e na
viagem já se mostrava diferente de todas as outras até ali
de milhares de mulheres, tendo participado na instituirealizadas. Estava a acontecer num momento especial.
ção de um dia dedicado à camada feminina, permaneceEra uma bela terça-feira, dia 31 de julho do ano de 1962.
ram no anonimato.
O Índico estava ali ondulando, abrindo brechas que
O esforço das mulheres para a própria emanciconvidavam a ver Zanzibar e Tanganica entre ondas.
pação e empoderamento não tem passado despercebido
Talvez nem imaginem, mas, nessa viagem,
aos olhos dos mais atentos. E as jornadas dedicadas à
lembranças e histórias de vida se entrelaçaram em belas
causa feminina deixaram de ser simples dias de festa, mas
tranças que despontavam por debaixo do quepe da coocasião para reflexão sobre novos paradigmas e estratémandante da embarcação. A chefe do navio simbolizava
gias para enfrentar desafios e construir outros espelhos.
algo que a memória não conseguia decifrar, talvez por
Nesses, cada mulher enxergará as suas forças e os seus
isso tivesse permanecido num anonimato doloso, provotalentos e não mais a imagem de fracassos e frustrações
cado por amnésias históricas propositadas.
que impedem a mulher de olhar de frente o seu parceiro
De repente, deixou-se de ouvir o cântico de
social masculino. Trata-se de um novo olhar que incitará
louvor que atraíra a embarcação para Dar-es-Salaam. A
a camada feminina a aceitar outra mulher como sua
tripulação não precisara descer do navio, pois, do convés,
confrade, sua chefe, sua comandante ou simplesmente a
podia ver ao longo do chão firme uma multidão a trabaparceira na labuta do dia-a-dia.
lhar arduamente: eram mulheres e homens. Estes últiO navio lançou-se mar afora, com a capitã azo
mos tinham nomes e títulos, enquanto as mulheres se
leme, em busca de histórias de vida!
confundiam com a vida dura, com figuras sem rosto levando crianças às costas, lenha na cabeça e balde de água
em cada mão.
Era, afinal, uma lembrança de há 56 anos, a da
O esforço das mulheres para a própria
criação do dia da mulher africana, data que coincidiu
com a da criação da Organização Pan-africana de Muemancipação e empoderamento não
lheres. Um acontecimento que a memória não quis
tem passado despercebido aos olhos
esquecer.
A comandante entendeu que era preciso mudos mais atentos.
dar, fincar os pés no chão firme. A tripulação não porfiou, lançou um bote ao mar e se dirigiu à praia. Deparou
com um cenário paradisíaco que muitos conhecerão só
das literaturas; um panorama sabe de ver porque desSabe de ver – do crioulo guineense sabi djubi, refere-se
lumbrante para os sentidos de quem apreciava. Praias de
a algo que maravilha o olhar, extasiante, bom de ver.
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Uma empresa que deixa marca

O que transportamos?
Combustíveis, Maquinaria Pesada,
Produtos Frescos, Contentores,
Mercadoria Diversa
e Transportes Internacionais
(Namíbia e África do Sul)

www.antoniojsilva.com
Parque Rua da Moagem Kwaba, Km 12
Viana – Angola
Telefone: 222 013 805 – Fax 222 013 806
Telemóveis: 917 750 552 – 925 363 789
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NIGÉRIA

Buhari corre para
um segundo mandato
em 2019

A corrida à sucessão de Muhammadu Buhari está aberta e a batalha
política do atual presidente nigeriano para ganhar a próxima eleição presidencial, agendada para abril de 2019, se anuncia difícil.
Mas a perspetiva de um combate renhido parece ter dado um segundo sopro e energias renovadas ao septuagenário presidente, popularmente chamado de «baba go slow» pelos nigerianos pela sua
lentidão em tomar decisões e o seu estilo ascético e introvertido.
Por Carol K.

E

m 2017, as suas prolongadas ausências
do país para tratamentos médicos em Londres o obrigaram a entregar por três períodos as rédeas do poder ao seu
vice-presidente Yemi Osinbajo. Em agosto, houve manifestações no Sul do país, maioritariamente cristão, para exigir o
regresso ou a demissão do presidente, um muçulmano oriundo do Norte, na sequência de uma onda de boatos que o davam como incapaz de desempenhar as suas funções ou mesmo
morto. Entre os seus próprios apoiantes começaram a surgir
dúvidas sobre a sua aptidão para concluir o mandato de cinco
anos para o qual fora eleito em 2015. No seio do seu pró-

prio partido, o All Progressive Congress (APC) fundado em
2013 para concorrer as eleições de 2015, começou a procura
de um candidato alternativo. Mas Buhari fez ouvidos moucos
aos conselhos amigáveis para que tome um merecido repouso.
Anunciou em abril a intenção de disputar a investidura do
APC para as eleições presidenciais de 2019.
Uma agenda carregada
Desde então «baba go slow» (paizinho vai devagar) pôs o turbo. Calcorreia o país de norte à sul em óbvia campanha pré-eleitoral e redobra de atividade no plano internacional: priÁfrica21– AGOSTO 2018
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Buhari marca presença em todas as
frentes, multiplica as intervenções e
os encontros com a evidente preocupação de mostrar que não está fisicamente diminuído nem politicamente
enfraquecido por ter perdido o apoio
de algumas das figuras politicas de primeiro plano que o ajudaram a ganhar
as eleições em 2015.
meiro chefe de estado africano recebido na Casa Branca desde
a eleição de Donald Trump em abril, anfitrião do presidente
francês Emmanuel Macron em julho, depois da cimeira da
União Africana de Nouakchott, onde conduziu a delegação
nigeriana e foi incumbindo pelos seus homólogos de coordenar o espinhoso dossiê da luta contra a corrupção; coorganizador da cimeira conjunta CEDEAO- CEEAC de Lomé sobre a
luta contra o terrorismo de 30 de julho, eleito no dia seguinte
presidente da organização oeste-africana.
Buhari marca presença em todas as frentes, multiplica as intervenções e os encontros com a evidente preocupação de mostrar que não está fisicamente diminuído nem politicamente
enfraquecido por ter perdido o apoio de algumas das figuras
politicas de primeiro plano que o ajudaram a ganhar as eleições em 2015, como o ex-presidente Olusegun Obasanjo, Atiku Abubakar que foi vice-presidente de Obasanjo e Jonathan,
ou ainda o general Ibrahim Babangida, autor do golpe militar
contra Buhari, em 1985, e presidente da última junta militar
que governou a Nigéria até 1993. Em fevereiro Babangida
apelou os nigerianos a união para «salvar o país do precipício», apelo segundado por vários bispos católicos. Obasanjo
foi mais longe e lançou a «coligação para a Nigéria» com o
intuito de unir a oposição à reeleição de Buhari.
Abubakar que bateu ruidosamente a porta do APC para voltar
ao seu antigo partido, o PDP (Partido Democrático Popular),
não esconde a ambição de ser o candidato deste partido à presidência. Justificou a sua «deserção» afirmando que «o partido
que levamos ao poder em 2015 falhou em toda a linha: dividiu os nigerianos e destruiu a economia «como nenhum outro
governo anterior».
Depois de Abubakar, 15 senadores abandonaram coletivamente o APC para voltar ao PDP enquanto outros anunciam
a organização de uma fação dissidente hostil à política da atual
direção e que três dezenas de pequenas formações se juntam
ao PDP em vista a eleição de um candidato único.
A situação ainda não tomou as proporções da hemorragia que
afetou o PDP meses antes das eleições de 2015 e prefigurou
a vitória de Buhari sobre o então presidente Goodluck Jonathan, mas «baba go slow» e os seus apoiantes têm pouco
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tempo para conseguir inverter a tendência. O velho general,
atacado sobre o seu balanço, reputado «catastrófico», e acusado de não ter feito nada do que prometera, está a recuperar
alguns dos reflexos que lhe valeram a reputação de homem de
ferro, mais preocupado com os resultados a alcançar que com
os meios a utilizar para chegar aos seus fins.
Diz que se a luta contra a corrupção endémica, que foi a sua
principal bandeira eleitoral há cinco anos, tarda a surtir os
efeitos esperados, e que poucos prevaricadores foram parar a
cadeia, não é por falta de vontade da sua parte, mas porque,
em democracia, é à justiça que compete provar a existência
de crimes e julga-los. O «estado de emergência anticorrupção» proclamado em julho permite proceder de forma mais
expedita, congelando os haveres dos arguidos e coloca-los em
detenção preventiva até a realização dos julgamentos. Agilizar
os procedimentos, congelar os haveres dos arguidos e colocar
os acusados em detenção até o seu julgamento.
Foi quanto bastou a oposição para gritar contra a instauração
de métodos ditatoriais, denunciar uma «caça às bruxas» destinada a calar as vozes discordantes e «eliminar» adversários
potenciais. O ex-presidente Obasanjo denunciou a existência
de uma conspiração contra a sua pessoa e vários dos seus colaboradores.
Um balanço medíocre, mas com pontos positivos
Ao contrário do que alegam os seus rivais, o balanço do primeiro mandato de Buhari não é totalmente negativo. Saída
em 2017 da profunda recessão provocada pela queda dos preços do petróleo, a economia nigeriana ganhou um novo dinamismo no primeiro semestre de 2018 com 6000 milhões de
dólares de receitas, 600 vezes mais que no mesmo período de
2017, prova, segundo o ministro nigeriano do Tesouro e do
Plano, do novo clima de confiança existente entre os investidores nacionais e estrangeiros e dos efeitos positivos das políticas governamentais destinadas a dinamizar o sector produtivo
não petrolífero e as exportações de produtos agrícolas, manufaturas e serviços, as reservas cambiais aumentam, a inflação
baixa ininterruptamente há 17 meses e o poder de compra das
famílias deixou de se degradar.
A situação securitária melhorou também no Norte e se é ainda
cedo para clamar vitória sobre Boko Haram, a rebelião islâmica já não controla nenhuma parcela do território e está agora
reduzida a pequenos grupos armados que recorrem a táticas
tipicamente guerrilheiras como as emboscadas, os raptos e os
atentados-suicidas.
A violência que afeta o centro da Nigéria e em particular o
estado do Plateau é atualmente mais mortífera que os ataques
de Boko Haram, mas obedece a outras motivações. Como no
resto do Sahel a rarefação dos pastos cria atritos entre pastores
peuls e agricultores que o Presidente Buhari, ele próprio muçulmano e peul, recusa de tratar em termos de guerra tribal ou
de confronto étnico e religioso. Na sua ótica, a solução passa
pela regulamentação da posse e uso da terra e pelo desenvolvimento rural, e pretende fazer destas questões o tema central
da próxima campanha eleitoral.
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MÉDIO ORIENTE

Estados Unidos / Irão

A guerra que todos temem
e podem perder
O primeiro pacote de sanções de Donald Trump contra o Irão entraram
em vigor a 6 de Agosto. Inclui um embargo sobre as transações financeiras, as importações de matérias-primas, aviões e automóveis. O segundo
pacote, anunciado para 4 de Novembro, incidirá sobre os hidrocarbonetos, primeira fonte de recursos do Irão e penalizará as empresas estrangeiras que continuem a ter relações com o país dos aiatolas.
Nathalie Ahmed
África21– AGOSTO 2018
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O

objetivo do actual inquilino da Casa Branca,
anunciado em Maio quando os EUA rasgaram unilateralmente o acordo de 2015 sobre o programa nuclear
iraniano – também conhecido como JCPOA (sigla inglesa
para Joint Comprensive Plan of Action - assinado pelos cinco
membros permanentes do Conselho de Segurança e Alemanha (5+1) é de obrigar Teerão a negociar um novo acordo de
desarmamento, que inclua também os misseis balísticos, e o
fim das alegadas ingerências iranianas nos assuntos internos
dos seus vizinhos árabes e das ameaças contra Israel. Trump
se declarou mesmo disposto a encontrar-se com o presidente
Rohani «a qualquer momento e sem condições previas». Uma
oferta, provavelmente inspirada no precedente coreano, mas
que o governo iraniano recusou imediatamente sem, contudo, fechar a porta a um eventual diálogo direto com Washington (que foi durante décadas a grande aspiração dos governos
da República Islâmica)
Acontece que Rohani não é um ditador ao estilo de Kim
Jung-un que pode decidir de mudar de estratégia sem consultar ninguém. É um presidente eleito, que deve prestar contas

perante o Parlamento, os Guardiões da Revolução e o Guia
Supremo Ali Khamenei, máxima autoridade do regime.
Os iranianos e não apenas as instituições do regime, mas também os simples cidadãos têm motivos para desconfiar das intenções da Casa Branca. A política americana em relação à
República Islâmica não mudou desde a sua instauração em
1979. Washington tenta desde então derruba-la e provocar
uma mudança de regime sob o pretexto de «libertar» o povo
iraniano de uma «ditadura teocrática» que viola todos os seus
direitos fundamentais. As sanções económicas – decretadas
pelos EUA desde 1980 e pela ONU em 2006 para «castigar»
a política dos dirigentes iranianos teve sempre como segunda
intenção asfixiar a economia e incitar o povo à revolta. Foi
para isolar internacionalmente o Irão e tornar o embargo mais
eficaz que o antecessor de Trump, Barack Obama, fez questão
de implicar os 5+1 no acordo, esperando com a alternância
do pau e da cenoura minar a resistência iraniana e ajudar os
«reformistas» a se livrar dos conservadores.
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Corrida contra o tempo
Mas, entretanto, muitas coisas mudaram no Médio Oriente e
no Mundo. A guerra na Síria está prestes a terminar e o Irão é
um dos vencedores e Putin gere com argúcia as novas relações
de força regionais.
Trump e sobretudo os seus aliados regionais, Israel e Arábia
Saudita, tem de se ajustar à pressa ao novo contexto e por
razões de política interna querem evitar de aparecer como os
derrotados. Por isto, acusam o Irão de desrespeitar a letra e
o espírito do JCPOA, ao contrário dos outros signatários do
acordo, incluídos os europeus que tentaram convencer Trump
da possibilidade de «melhorar» o texto existente sem rasga-lo.
A União Europeia tirou da gaveta o Regulamento de bloqueio, aprovado em 1996 para contornar o embargo à Cuba e
que proíbe as empresas europeias de se sujeitar as decisões extraterritoriais dos Estados Unidos, mas os efeitos desta decisão
são mais simbólicos do que realmente dissuasivos. Bruxelas foi
incapaz de oferecer ao presidente Rohani as garantias que este
exigia para continuar a respeitar o acordo e Ali Khamenei já
autorizou a retoma do processo de enriquecimento do urânio.
As grandes empresas europeias optaram por se retirar do Irão
ou suspenderam os contratos e projetos em curso, e os efeitos
das sanções, antecipados pelos agentes económicos, começam
a afetar duramente a economia iraniana. A população civil, e
em particular os mais pobres, são as primeiras vítimas da inflação galopante, da desvalorização da moeda nacional (40%
desde o início do ano) e da penúria de bens importados, nomeadamente medicamentos e material médico. As manifestações e greves se multiplicam e o clamor popular não visa
apenas o governo e o «moderado» Rohani: pela primeira vez o
Guia Supremo foi também apupado
O tempo, essencial em todo o braço de ferro, está de momento a favor de Trump. A agenda política deste é dominada pelo
imediatismo e a perspetiva das eleições de Novembro para o
Congresso. O presidente americano deve assumir a postura de
«duro» destemido para agradar ao seu eleitorado e calar as acusações de cobarde e traidor surgida após o seu encontro com
Putin em Helsínquia. Para o efeito, o Irão é o «inimigo ideal»:
décadas de diabolização da «ditadura teocrática» dos ayatollahs criaram na opinião pública americana uma sólida aversão
ao Irão que se sobrepõe as clivagens partidárias; os grupos de
pressão cristãos e judeus aportam o seu contributo, o discurso
bem rodado, flui naturalmente e a imprensa internacional já
se habituou a desviar os olhos dos atropelos aos direitos humanos em curso noutros países da região, como o Iémen, às mãos
dos «amigos» sauditas, ou em Gaza, de novo a ferro e fogo
por obra do querido Netanyahu e do agora assumido «estado
nação do povo judeu».
A vingança dos populistas e dos radicais
Mas até onde pode ir Trump sem desencadear, mesmo sem
querer, uma guerra de consequências imprevisíveis? Os militares estão inquietos e só Israel faz prova de uma confiança

1ª pág. a esquerda: Presidente dos EUA, Donald Trump
2ª pág. a esquerda: O presidente do Irão, Hassan Rouhani é
instruído sobre as características do novo jacto da força aérea
iraniana, denominado Kowsar. O general brigadeiro e Ministro da defesa da república do Irão, Amir Hatami, assiste ao
briefing.
Abaixo: Teste de mísseis balísticos iranianos.

inabalável na superioridade bélica dos Estados Unidos e no
sucesso de uma guerra relâmpago.
Dos lados de Teerão, as perspetivas não são tranquilizadoras.
Os «duros» do regime esfregam as mãos e os apoiantes de
Rohani suspeitam de querer surfar sobre a onda da agitação
social. O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejade, impedido
por Khamenei de participar nas eleições presidenciais de 2017
teria sido detido após as manifestações de Dezembro-Janeiro,
segundo fontes sauditas obviamente suspeitas. O certo é que
Ahmadinejade publicou em Fevereiro uma «carta aberta» ao
Guia Supremo em que defendia a «necessidade urgente» de
eleições livres «sem encenação do Conselho dos Guardiões
nem ingerência dos órgãos militares ou securitários».
Trump está a dar a razão aos que, como Ahmadinejade, sempre afirmaram que a renúncia ao programa nuclear em troca
do levantamento das sanções era uma armadilha para enfraquecer o Irão e o impedir de se afirmar como potência emergente. O reforço da cooperação com a Rússia e todos os que
se opõem a hegemonia americana é outra das bandeiras dos
radicais iranianos e eis que os cinco países ribeirinhos do Mar
Cáspio - Azerbaijão, Cazaquistão, Irão, Rússia e Turquemenistão - acabam de assinar, a 12 de Agosto um acordo «histórico» sobre o estatuto do maior mar fechado do mundo, que
estabelece um quadro jurídico para a exploração dos recursos
do subsolo e proíbe toda a presença militar de terceiros nas
suas águas, após 20 anos de disputas e tensões.
O risco do efeito boomerang
Ao querer isolar o Irão para o vergar não estarão os Estados
Unidos a se isolar do resto do mundo, empurrando-o para
os braços do seu único verdadeiro rival, a China? Membro

desde 2006 da Organização da Cooperação de Shangai, o Irão
tem na Asia os principais clientes do seu petróleo. A Rússia e
a China já se comprometeram a ajudar Teerão neste transe
difícil e, ao contrário dos europeus, não temem as represálias
americanas. A Rússia, porque está também sujeita a sanções e
sobreviveu, a China porque está disposta a devolver golpe por
golpe nesta guerra comercial que não desejou. A taxação das
importações chinesas de soja americano em retaliação pelos
direitos aduaneiros impostos por Trump sobre as importações
de aço e alumínio chines lançou o pânico entre os agricultores
americanos que vêem o seu principal cliente anular as encomendas para se virar para o Brasil e Argentina.
O embargo sobre o petróleo iraniano pode não ser respeitado
pelos importadores asiáticos, incluída a India, que já disse que
só aplica as sanções se decretadas pela ONU e não permite que
nenhum país estrangeiro interfira nas suas relações externas.
Mas está já a agitar os mercados internacionais e aumentar a
volatilidade do preço do crude, apesar da promessa saudita de
aumentar a sua produção para compensar a perda da produção iraniana. O abandono, pela Total, do projeto de South
Pars, no qual investira mil milhões de dólares, já permitiu a
CNPC, a empresa estatal chinesa de aumentar a sua participação no projeto de 30 para mais de 81%, ficando assim com
o controlo da maior jazida de gás natural do mundo, com
reservas avaliadas em 14 trilhões de metros cúbicos, 8% das
reservas mundiais. Ao disparar sanções em todas as direções,
incluído contra aliados como a União Europeia, o Canada e a
Turquia, Trump corre o risco de dar tiros no próprio pé, ou
seja, a prejudicar os produtores e consumidores americanos, e
de dar novos argumentos aos BRICS para desenvolver as tocas
comerciais entre eles e em moedas nacionais, para fugir da
economia dolarizada e dos condicionalismos políticos made
in USA.
O editorialista do diário helvético Le Temps citou Einstein
para lembrar que «a loucura consiste a fazer sempre a mesma
coisa e esperar resultados diferentes». Saddam Hussein tentou
mudar o regime iraniano com o apoio quase unânime da chamada comunidade internacional e fracassou após oito anos de
guerra e um milhão de mortos. A Suíça que assume a representação diplomática e consular dos EUA no Irão desde 1980
limitou-se a «tomar conhecimento» das sanções americanas,
e as multinacionais helvéticas Nestlé e Novartis adoptaram a
mesma conduta.
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MALI

Ibrahim Boubakar Keita
face aos desafios pós-eleitorais
Reeleito a 12 de agosto, o Presidente maliano
Ibrahim Boubakar Keita (também chamado de
IBK) iniciará em setembro o seu segundo mandato à frente de um país que pena a se reconstruir, apesar do forte empenho, militar e não
só, da chamada «comunidade internacional».
Luigi Leone

O

principal mérito deste escrutínio é
de ter sido possível organiza-lo apesar dos atentados
e emboscadas jihadistas e dos confrontos entre agricultores e
pastores nómadas que ensanguentam o centro do Mali desde
o início do ano, e de revalidar a legitimidade do presidente
e das instituições instaladas em Bamako depois da crise de
2012-2013. Os observadores internacionais, da União Africana, da União Europeia e da CEDEAO consideram que
a segunda volta teve lugar num clima relativamente menos
tenso que a primeira, de 29 de julho, que IBK tinha ganho
com 41,42 % dos votos, largamente a frente do seu principal
adversário, Soumaila Cisse, que recolheu 17,8 %. Não foram
detetadas provas de manipulações fraudulentas massivas, ao
contrário do que afirma o candidato derrotado que, antes da
proclamação dos resultados, apelara a população à se sublevar
contra «a ditadura da fraude». Cisse que anunciou a intenção
de recorrer dos resultados perante as instâncias competentes,
disse que «tudo o que acontecerá agora será da responsabilidade do Presidente», o que é uma obviedade.
O certo é que os jihadistas, que tinham prometido impedir
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a realização destas eleições, não conseguiram o seu objetivo e
que apenas 3% das assembleias de voto não abriram no Norte, contra 20% em julho, apesar do assassinato de um presidente de assembleia e da detenção de um comando terrorista
que preparava atentados a Bamako, prova da melhoria geral
da situação securitária e dos resultados do dispositivo militar
montado para garantir o ato eleitoral, com apoio da ONU.
Os desiludidos da guerra contra o terrorismo
A abstenção, que aumentou sensivelmente em relação a 2013
e que rondou os dois terços dos eleitores inscritos à segunda
volta de 2018 não é um fenómeno novo no Mali e na região.
A maioria dos eleitores que foram as urnas votaram a favor de
IBK para acrescentar a instabilidade à fragilidade vigente e por
não acreditarem nas promessas de mudanças dos seus opositores que se apresentaram uma vez mais em ordem dispersa (24
candidatos em julho) e em particular de Cisse, que perdeu votos em relação ao anterior escrutínio e não conseguiu o apoio
dos outros candidatos eliminados.
A desconfiança em relação à classe política no seu conjunto
mantem-se e se aprofunda à medida que cresce a desilusão e a

impaciência das populações face as intervenções estrangeiras.
Vai longe o tempo em que o ex-presidente francês François
Hollande e os militares da «operação Serval» e da MINUSMA eram recebidos como salvadores num Mali ameaçado de
implosão perante a ofensiva conjugada dos independentistas
tuaregues e dos fundamentalistas islâmicos.
A prioridade dada à «guerra contra o terrorismo» nomeadamente no âmbito do G5 Sahel criado em dezembro de 2014
por iniciativa da França e que agrupa, alem do Mali, o Chade,
Burkina Fasso, Mauritânia e Níger, em detrimento das ajudas
ao desenvolvimento económico e social igualmente previstas
no inicio, os inevitáveis «efeitos colaterais» desta guerra assimétrica sobre as populações civis, expostas aos fogos cruzados
e as retaliações dos beligerantes, e a falta de empenho na implementação dos acordos de Paz de Argel de 2015, são mais
que a incompetência e corrupção atribuídas pela oposição aos
atuais dirigentes de Bamako, as causas principais do prolongamento da crise politica e institucional. Além de se sentirem
abandonadas e ignoradas pelo governo central como antes de
2013, as populações do Norte e do centro do Mali têm o sen-

timento de viverem sob ocupação de tropas estrangeiras que
ignoram tudo das suas tradições e costumes e dos mecanismos
ancestrais de resolução dos conflitos tribais. É o caso dos confrontos entre pastores peuls e agricultores dogons da região de
Mopti, agravados pelas alterações climáticas e a desertificação
das antigas pastagens. O fato do Islão fazer parte da identidade dos primeiros, expõe-nos às acusações de simpatia com
os terroristas e a interdição da transumância abona o terreno
para a propaganda dos grupos jihadistas que fornecem armas
e argumentos ideológicos.
Eleições, para que?
Qualificado de «catastrófico» pela oposição, o balanço do primeiro mandato de IBK oferece, no entanto, sinais positivos
capazes de fazer inveja a outros países africanos. Com um crescimento médio do PIB de mais de 5%/ano, uma inflação de
menos de 2%, o Mali voltou a ser em 2017 o primeiro produtor africano de algodão. Nada mau para um país em guerra,
com mais de metade do território desértico ou semidesértico
e cerca de dois terços fora da administração permanente do
Estado.
Os desafios do próximo mandato são, no entanto, enormes
e largamente dependentes de fatores que escapam ao controlo
dos dirigentes de Bamako como a geografia e a demografia
(mais 3,9% ao ano). Pais encravado, o Mali é tributário da
situação existente nos países vizinhos, a começar pela Líbia
que continua a funcionar como retaguarda e santuário dos
grupos jihadistas que operam no Sahel, mas também no resto
da África ocidental. Precisa de infraestruturas, nomeadamente
nos transportes, na saúde e na educação, mas os investidores
eventualmente interessados na fileira do algodão e das minas
de ouro receiam a insegurança e a instabilidade política (cinco primeiros ministros e sete remodelações governamentais
em cinco anos). IBK fez-se «caixeiro-viajante» para incitar os
governos e as instituições financeiras internacionais a investir
no desenvolvimento do Mali, mas as suas viagens são um dos
argumentos invocados pela oposição para o acusar de esbanjar
os dinheiros públicos. «Se a crise maliana fosse fácil de resolver, há muito que estaria resolvida» alegam os seus apoiantes
que lembram os tempos em que o Mali era considerado como
um modelo de democracia participativa e inclusiva, sob os
mandatos de Alpha Oumar Konaré (1992-2002) e de Amadou Toumani Touré (2002-2012). Será IBK, como os seus
antecessores, vítima do impasse atual e da aparente impossibilidade de fazer do Mali um país viável e próspero? Uma
coisa é certa: seja qual for o futuro imediato, estas eleições
não resolveram nenhum dos problemas que afligem o país e
os seus habitantes e enquanto o Estado continuar a ser incapaz de oferecer os serviços públicos mínimos, como água, luz,
educação, transportes e assistência médica, os grupos armados, terroristas ou não, terão toda a liberdade necessária para
soprar sobre as brasas dos descontentamentos legítimos.
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A crónica de Germano Almeida

O

Um novo paradigma

Mas a seguir a esta análise crua e louvavelmente realista,
novo desígnio de Cabo Verde é sermos uma
ele borra a pintura entrando na fase onírica que nos vem
plataforma de serviços no Atlântico Médio. Queacompanhando desde a abertura política como o grande
remos apostar em áreas como o turismo, a economia do
projecto nacional: garantir o desenvolvimar e os transportes aéreos e marítimos.
mento acelerado e sustentável de Cabo
Se não erro nas contas, esse será o nosso
Verde!
quarto desígnio desde a abertura ao pluriComo? Mudando o perfil da nossa ecopartidarismo. Primeiro quisemos ser Hong
nomia dependente de transferências exKong, depois Maurícias, a seguir Canárias.
ternas, para uma economia competitiva
Mas agora queremos ser apenas uma Platavirada para a produção de bens e serviços
forma. Um destino mais modesto, sem
transacionáveis nas áreas de economia do
dúvida, porém mais de acordo, se não com
mar, serviços financeiros, turismo e servio nosso ego, pelo menos com as nossas
ços especializados diversos, suportadas
possibilidades.
galmeida@cvtelecom.com
por uma forte aposta a nível da inovação e
É certamente um ganho estarmos a aproxido desenvolvimento das Ciências & Tecnologias.
mar os pés do chão, a lembrarmos que vivemos nesta
Ora nada disso é novo ou original. Se não antes, pelo
terra chamada Cabo Verde. Como reconhece o primeimenos desde 1990 que se vem ouvindo exatamente esse
ro-ministro, “fazer mais do mesmo é aprofundar ainda
mesmo discurso, ora de um lado partidário, ora do oumais os problemas estruturais que o país enfrenta há vátro. Por exemplo, em Uma Agenda de Transformação
ria décadas”.
para Cabo Verde, o anterior primeiro-ministro, José
É verdade que temos razões para estarmos maravilhados
Maria Neves, escreve a pgs 29: “A estratégia é, pois, a
e orgulhosos do que fizemos nestes anos de independêninserção competitiva na economia global, transformando
cia do que fizeram de nós durante os longos séculos de
as ilhas num centro internacional de prestação de servicolonialismo, mas isso não quer dizer que nos devemos
ços nos domínios do turismo, considerado o motor do
embandeirar em arco como de vez enquanto no dá na
crescimento, da banca, dos transportes, das tecnologias
cabeça fazer. Por exemplo, quando por aqui andámos
informacionais, da cultura, do mar”.
aos saltinhos de contentamento porque nos tinham eleMais parece um pacto de regime, o que aliás seria ótimo.
vado à dignidade de país de desenvolvimento médio. Eu
Mas não é, é apenas o facto de os que chegam ignorarem
por mim pensei, isso mais me parece uma condenação
ou fazerem tábua rasa de tudo que eventualmente existia,
que uma promoção. E foi! Tínhamos chegado lá graças à
porque não querem ficar tributários de qualquer ideia
boa utilização da ajuda externa; acabando a ajuda exterque venha do passado. E enquanto isso, continuamos
na, voltamos ao passado. Ouçamos agora o diagnóstico
navegando no mundo virtual das palavras, adiando sem
do atual primeiro-ministro: «Apesar de todos os ganhos,
prazo entrar no mundo real das ações.
apesar de todas as referências positivas dos relatórios das
agências internacionais, Cabo Verde mantém um perfil
de extrema vulnerabilidade, tendo: (1) uma economia
dependente da ajuda pública ao desenvolvimento e das
remessas dos emigrantes, designadamente para assegurar
os equilíbrios interno e externo; (2) uma economia frágil
Primeiro quisemos ser Hong Kong, depois
face aos choques externos, de natureza económica e ambiental; (3) uma economia fortemente dependente do
Maurícias, a seguir Canárias. Mas agora
turismo balnear de baixo valor acrescentado; (4) uma
queremos ser apenas uma Plataforma. Um
economia de baixo rendimento, com pronunciadas assimetrias na distribuição desse mesmo rendimento nas
destino mais modesto, sem dúvida, porém
diversas ilhas; (5) elevado endividamento público, classimais de acordo, se não com o nosso ego,
ficado como de alto risco; (6) um país com importantes
pelo menos com as nossas possibilidades.
vulnerabilidades em termos de segurança».
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TURISMO

Uma indústria
adormecida

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 de Angola e
Brasil, todos os demais receberão o seu exemplar pelo correio a partir de Lisboa.
Como os custos de envio também são variáveis, conforme as regiões,
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.

Afonso Macacho Marceta Dhlakama estava há mais de 40
Figura controversa, com uma linguagem simples e directa,
anos na liderança da Renamo, cuja presidência assumiu após
era visto por uns como o “Mandela moçambicano” e, por
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Dhlakama, com quem teve oito filhos.
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
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ZIMBABWE

Mudar, mas devagar...
As primeiras eleições gerais da era pós-Mugabe que se realizaram
a 30 de julho no Zimbabwe frustraram as esperanças de uma mudança política radical, mas confirmam a abertura de uma difícil
transição. Sem surpresa o presidente interino Emmerson Mnangagwa, candidato do ZANU-PF, no poder desde a independência em 1980, venceu a primeira volta da eleição presidencial com
50,8 % contra 44,3 % ao seu principal adversário, Nelson Chamisa, do Movimento para o Câmbio Democrático (MDC em
inglês).
Por Nathalie Ahmed

54

AGOSTO 2018 –

África21

A

s eleições legislativas, o MDC, órfão do
Chamisa, pelo contrário, é consciente da impaciência dos seus
seu líder histórico Morgan Tsvangirai (falecido em fejovens eleitores, cansados de esperar que os «mais velhos» abvereiro de 2018) obteve uma vitória esmagadora em Harare
diquem do poder e das suas regalias para gozar «uma meree Bulawayo, as duas maiores cidades do país, mas o ZANUcida reforma». Para ele, o mundo muda e só os jovens têm
-PF conservou o controlo das duas câmaras do Parlamento,
o direito de falar em nome do futuro, sobretudo num país
com a maioria qualificada da câmara dos deputados (mais de
onde a metade da população tem menos de 25 anos. Os seus
2/3 dos mandatos) que o autoriza a alterar unilateralmente a
modelos são Barack Obama, eleito à presidência dos Estados
Constituição.
Unidos aos 47 anos; Justin Trudeau, primeiro ministro do
A disparidade dos resultados, entre o eleitorado urbano, maioCanada com 43 anos, e o francês Emmanuel Macron, eleito
ritariamente afeto à oposição, e o eleitorado rural ainda conpresidente antes de cumprir 40 anos. Mas a sua indesmentível
trolado pelos antigos combatentes da guerra
popularidade entre a juventude urbana, e os
de libertação que sustentaram durante cerca
seus dotes de comunicador, levaram-no a um
de quatro décadas o poder de Robert Mu- A comunidade interexcesso de confiança que não o preparou para
gabe esteve na origem da explosão de cólera nacional manifestou
a fase difícil que se inicia agora.
que assinalou a divulgação dos primeiros daCom os excelentes resultados obtidos na eleia
sua
preocupação
dos oficiais sobre o escrutínio, brutalmente
ção presidencial Chamisa é agora o líder inreprimida pelas forças de segurança com um pela falta de uma aucontestado da oposição, o que era longe de
saldo de seis mortos em Harare.
ser um dado adquirido antes do escrutínio,
têntica igualdade de
Chamisa anunciou a sua intenção de conao qual concorreram não menos de 23 candioportunidades
entre
testar os resultados por todas as vias legais
datos. O próprio MDC estava profundamene o porta-voz do MDC, Tendai Biti, que as forças políticas, a
te desmoralizado e dividido apos 15 anos de
anunciara antecipadamente a vitória da opodo seu fundador e líder carismático
intimidação dos opo- «reino»
sição, foi acusado de fomentar a insegurança
Morgan Tsvangirai. A «guerra de sucessão»
e incitar a rebelião. Entregue às autoridades sitores e a violência
foi intensa e a vitória de Chamisa não isenta
zimbabueanas depois de uma tentativa de pós-eleitoral.
de controversas. Aproveitar a «abertura» e a
fuga na Zâmbia, Biti foi libertado sob caumão estendida do presidente eleito para reção, mas proibido de toda a atividade polítimobilizar e alargar a base de apoio do MDC
ca até o seu julgamento.
e o preparar para derrotar a máquina de poA comunidade internacional, que tinha saudado o bom deder do ZANU-PF não será tarefa fácil, mas, ao contrário de
senvolvimento da campanha eleitoral e do escrutínio, manioutros países africanos, o Zimbabwe dispõe de alavancas não
festou a sua preocupação pela falta de uma autêntica igualdadesprezíveis: uma justiça (relativamente) independente, uma
de de oportunidades entre as forças políticas, a intimidação
comunicação social ativa e influente, e uma população politidos opositores e a violência pós-eleitoral. Os vizinhos do
zada e atenta.
Zimbabwe, com a África do Sul e a Zâmbia à cabeça, exorA forte participação eleitoral nestas primeiras eleições da era
tam os dirigentes zimbabueanos à contenção e ao diálogo para
pós-Mugabe e as longas filas de espera à porta das assembleias
manter o Zimbabwe na linha da transição progressiva e sem
de voto são um sinal de esperança que nenhum político pode
sobressaltos, iniciada com o golpe de Estado que obrigou Mudar-se ao luxo de ignorar. Mas para conquistar a confiança dos
gabe a ceder o poder em novembro de 2017.
zimbabueanos os discursos e as boas palavras não bastarão:
Entre Mnangagwa, 75 anos, que foi o braço direito de Mupoder e oposição serão julgados pelos seus resultados.
gabe desde a guerra de libertação, e Chamisa, pastor evangélico de 40 anos, há muito mais que uma «guerra geracional»
mesmo se os programas respetivos apontam para as mesmas
metas: vencer a crise económica, financeira e social, atrair investimentos e criar empregos e oportunidades de vida para
os milhões de jovens zimbabueanos atualmente condenados a
escolher entre o exilio ou uma existência precária nos enormes
bairros de lata que cercam Harare.
Colocado no poder pelos militares, Mnangagwa sabe que um
regime não se muda do dia para a noite e que os investidores
temem mais do que tudo a instabilidade e a agitação social e
tem procurado tranquilizar os agentes económicos com promessas de reformas sem sobressaltos.
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ÁFRICA DO SUL

Reforma agrária polémica
decide o futuro do país
A África do Sul lançou a campanha para a emenda constitucional que visa a
expopropriação de terras sem pagamentos de compensação, afirmou o presidente Cyril Ramaphosa, numa clara manobra política que visa reconquistar
eleitorado de base após a derrota clamorosa nas últimas eleições municipais
do ano passado em que perdeu as cidades principais, entre as quais Johannesburgo.
Por Pedro Vila Nova

A

reforma que tem “uma importância crítica” para
a África do Sul e que divide amplos sectores da população, visa também retirar a iniciativa política a Julius Malema,
líder do partido de esquerda demagógica, Combatentes da
Liberdade Económica (EEC, sigla em inglês), que polarisa as
reenvidicações radicais da maioria negra.
A minoria branca sul-africana “boer” detém uma propriedade
desproporcionada das terras mais férteis da África do Sul, e
não obstante estarem de acordo com a reforma agrária, temem as ocupações selvagens das fazendas agrícolas, tal como
aconteceu no Zimbabwe, ne década de 1990, que resultou
num dos maiores fiascos de África.
Num vídeo que alcançou grande difusão nas redes sociais,
Cyril Ramaphosa afirmou que uma “leitura aprofundada da
Constituição” permitia a expropriação das terras sem com-
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pensação em benefício do “interesse público”. Recorde-se que
o ANC já tinha decidido a matéria em 2016, mas mudou o
tom do discurso recentemente declarando que “o povo exige
mais clareza e uma legislação mais explícita.”
Cerca de 10% das terras detidas pelos sul-africanos foi transferida para proprietários negros sul-africanos desde o fim do
apartheid, o que representa somente um terço das metas do
ANC nesta matéria.
Face ao movimento de receio entre os fazendeiros, e que põe
em risco um dos mais importantes sectores da economia sul-africana, o governo veio a terreiro a afirmar que não existe nenhuma lista de expropriações,mas sim detalhes das características das fazendas que já num passado recente estavam a tentar
negociar com os proprietários, afirmou Mashide Mokono, director do ministério do Desenvolvimento Rural sul-africano.

Esta reforma controversa divide
actualmente a nação sul-africana e
a comunidade internacional, porque
o debate é conduzido sem racionalidade, perseguindo objectivos
oportunistas de uma estreita agenda política que visa somar votos
para as eleições
“É natural que detenhamos essas informações. Negociaremos
com os proprietários no momento próprio; sabemos aqueles
que aceitaram e aqueles que não aceitaram”, reafirmou Mashide Mokono.
Esta reforma controversa divide a actualmente a nação sul-africana e a comunidade internacional, porque o debate é
conduzido sem racionalidade, perseguindo objectivos oportunistas de uma estreita agenda política que visa somar votos
para as eleições de 1994, onde o ANC, que já perdeu as últimas eleições municipais, joga o seu destino político a médio
e longo prazo.
“Se ocuparem as terras ilegalmente sem mudança constitucional, é como dar um tiro na cabeça”, afirmou Jessie Duarte,
dirigente do ANC. “Nós não respondemos a Malema. Nós
debatemos o assunto, e pensamos que devemos fazer jogo
limpo”, refutando os comentaristas que afirmam que o ANC
anda a reboque de Malema, que na sua deriva radical reclama
a nacionalização do Banco Central, com suas camisas vermelhas na imitação do governo de Maduro na Venezuela.
A perspectiva de reforma sem indemnizações põe em causa
o direito de propriedade, e já levaram à suspensão de investimento internacional de 40 biliões de dólares americanos.
O presidente sul-africano tenta apaziguar a comunidade internacional e os empresários nacionais afirmando que a reforma
não vai afectar a economia, mas inevitável que a comunidade
internacional não recorde a redestribuição de terras no Zimababue, outrora considerado o “celeiro de África”, e que foi
arruinado completamente levando o país para pobreza em benefício do circulo do presidente Robert Mugabe.
Tentando dissipar a sombria atmosfera política sul-africana,
o secretário-gereal do ANC, Gwede Mantashe, assegurou que
os direitos de propriedade devem ser limitados a 12.000 hectares, e que os proprietários que tivessem mais que essa quantidade deveriam redistribuir as terras, o que segundo analistas
não tocam sequer 10% das terras em questão.
A natureza da fractura do debate sobre este tema da reforma
agrária leva alguns analistas políticos a afirmar que a África do
Sul virou as costas à era de Nelson Mandela, onde prevalecia
uma política de negociações e que representa o fim do papel
da minoria branca como componente do povo sul-africano
da “rainbow country”, diz Ralph Matheka, conhecido analista

político.
Neste cenário de incerteza, recomeça, de forma discreta, o
movimento de emigração dos agricultores brancos sul-africanos com destinos preferenciais para a Austrália e Nova Zelandia, onde lhes é fornecida terra e dinheiro para investimentos
agrícolas. Mesmo alguns países africanos, começam a mandar
convites para se instalarem com a atribuição de grandes concessões agricolas, visando a agricultura de exportação, como é
o caso do Zimbabwe, Congo e Marrocos.
O sector agrícola sul-africano contribui com uma grande fatia
do PNB (o ouro verde) e exporta para todo mundo, nomeadamente para os países africanos vizinhos, com sectores de distribuição de grandes supermercados implantados nas principais
cidades da África Austral e central.
África21– AGOSTO 2018
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AUTO SUECO LANÇA NOVO
MODELO VOLVO XC60
A Auto Sueco reafirma o seu compromisso com Angola, através do lançamento do novo modelo do Volvo XC60, eleito
carro do ano 2018. De acordo com João Vaz, director-executivo, “será o primeiro de uma série de novidades, até ao final
do ano”. Acrescenta ainda que a sua empresa está “fortemente
empenhada” e espera que “Angola receba todas as novidades
que vão sendo apresentadas internacionalmente”.
Por Leonarda Miguel

P

resente no mercado angolano desde 1991, a Auto
Sueco Angola emerge do Grupo Nors, cuja actividade
se estende a diversos continentes, pautando-se pelo desempenho global de excelência e ética profissional que
continua a conquistar a confiança dos seus clientes.
A Auto Sueco foi a primeira empresa totalmente privada a ser
criada em Angola e, apesar da crise que afecta o mercado angolano desde 2014, a empresa continua presente nos principais
centros urbanos de Angola, contrariando o ciclo menos positivo
da economia nacional. Seguindo esta linha de crescimento, em
2016, a Auto Sueco fez um investimento de 35 milhões de dólares
na implementação das mais modernas instalações da Volvo em
África, na estrada de Catete, no Icolo e Bengo, mais precisamente no Km 34. Para além desta nova unidade, com uma área de
implantação de 10 hectares, a Auto Sueco mantém os centros da
Mulemba (Luanda), Lobito, Lubango e a presença na Sociedade
Mineira do Catoca.
“Na Auto Sueco, gostamos de marcar pela diferença. Para além
de termos produtos e equipamentos de alta qualidade, prestamos
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um serviço de pós-venda de excelência, indo ao encontro das necessidades e expectativas dos nossos clientes. Este é um ponto
importante da nossa estratégia de crescimento”, conclui o Director Executivo. Afirma ainda que não receia a concorrência que encara como válida e saudável, desde que cumpram a Lei Angolana
e os elementares princípios de ética e lealdade. A concorrência
leal promove novas oportunidades, quer para as empresas, quer
para o cliente final, devido à disponibilidade de escolhas múltiplas
e opções variadas”.
A marca Volvo está presente em toda a cadeia logística de Angola: desde a distribuição de bens alimentares, indústria mineira e
combustíveis, com uma frota de 5.500 camiões a operar em todo
o território nacional. A Auto Sueco tem ainda a representação dos
geradores SDMO, que apesar da melhoria da estabilização da
energia elétrica, continuam a fazer parte do quotidiano do cidadão
comum, como também de centenas de empresas.
A Auto Sueco conta actualmente com 257 colaboradores, dos
quais 18 são estrangeiros e 239 são angolanos.
A aposta nos Recursos Humanos foi encarada, desde os primeiros dias da Auto Sueco em Angola, como peça fundamental para
o desenvolvimento e implementação da empresa, em Angola.
João Vaz reforça, “Nem podia ser de outra maneira. A formação

Lançamento do novo XC 60 no Centro
Comercial Avennida

A Auto Sueco fez um investimento de 35 milhões de dólares
na implementação das mais
modernas instalações da Volvo
em África, na estrada de Catete,
no Icolo e Bengo, mais precisamente no Km 34.

1ª pág. a esquerda: João Vaz, Director Executivo
da Auto Sueco Angola.
Abaixo: Instalações Auto Sueco Angola no Icolo e Bengo.

e o desenvolvimento de competências são fatores críticos de sucesso. Contamos, nas nossas instalações da Mulemba, com um
centro de desenvolvimento de competências. Os nossos planos
anuais de formação são exigentes e ambiciosos. Para além da
formação ministrada no centro, enviamos os nossos colaboradores ao exterior, aos centros de formação Volvo, para poderem ter
contacto com outras realidades e métodos.
Além da sua actividade económica, conforme nos explicou João
Vaz, a Auto Sueco tem um forte envolvimento com as comunidades locais, sendo a componente de responsabilidade social
“uma área onde gostamos de investir o nosso tempo e a nossa
energia, apoiando projetos concretos, bem definidos e que estejam de acordo com os nossos valores”. Neste momento, apoiam
comunidades e instituições que lidam com crianças, na área de
escolarização, com fornecimento de livros, roupas e tudo aquilo
que necessitam para acesso à educação com vista a formar bons
cidadãos.
África21– AGOSTO 2018
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Angola duplica a produção
de diamantes

Procura do euro desvaloriza kwanza
A moeda nacional angolana registou uma variação de 1,669% perante o
euro na sessão de venda de divisas em meados de Agosto.
Com a participação de 23 dos 30 bancos comerciais na praça de Luanda,
foi apurada a taxa mais alta, sendo a compra do euro negociada a 307,248
contra a licitação anterior de 305,891 por euro. Foram colocados no mercado primário 35 milhões de euros.
Com a falta de dólares, o euro transformou-se na primeira moeda de transações internacionais. O Banco Nacional de Angola não vai intervir na
taxa de câmbio, pelo que será a relação de oferta e procura que irá fixar
definitivamente a diferença entre a taxa de câmbio oficial e do mercado
informal.
O valor disponibilizado para a banca comercial serviu para cobertura de
operações ligadas a viagens, ajuda familiar, pagamentos a expatriados, saúde e educação.

A produção pesqueira em Angola investe 60
milhões de dólares
A Direcção Nacional de Pescas, pretende aumentar os investimentos no
referido seguimento de 30 milhões de dólares para 60 milhões de dólares
até 2022.
O Objectivo é que nos próximos cinco anos, a produção seja igual ou
superior a 300%, apostando na pesca artesanal, semi-industrial e a aquicultura.
Apesar de registrar evolução positiva, os indicadores de captura na aquicultura carecem ainda de novos investimentos, pela qual não é o melhor,
por isso, os empresários do sector das Pescas defenderam no primeiro conselho consultivo do Ministério das Pescas e do Mar a construção de fábricas de utensílios de pescas, a melhoria da problemática das embalagens, o
aprimoramento dos critérios de aprovação e financiamento de iniciativas
empresariais e a melhorias no processo de licenciamento de novas embarcações, com objectivo de aumentar a produção.
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A receita bruta proveniente da comercialização de diamantes produzidos (85%
na província da Lunda Sul e 15% na
Lunda Norte) foi de 316,5 milhões de
dólares, dos quais, 93,2% teve como origem a actividade industrial e 6,8% da actividade artesanal. O preço médio total
do período situou-se em 136,69 dólares
por quilate, mais 12 dólares em relação
ao trimestre passado, sendo que, para a
produção industrial, o preço fixou-se em
137,45 dólares e em 126,94 para o artesanal.
O PCA da Endiama, Ganga Júnior,
anunciou a produção de cerca de três
milhões de quilates e que a meta de 2018
é de nove milhões. O gestor acrescentou
no encontro de avaliação das empresas
do sub-sector dos diamantes, que serviu
também para analisar o segundo trimestre e as perspectivas para o terceiro trimestre.

Tarifas de importação de aço e
alumínio duplicados
O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na
rede social Twitter a duplicação das tarifas do alumínio para
20% e as do aço para 50%, provocando uma crise na economia turca. O presidente da Turquia acusou os Estados Unidos
de espetarem uma faca nas costas do seu parceiro estratégico.
Esta decisão tem estado a influenciar a queda do valor da moeda turca, que desde o início do ano já desvalorizou mais de
40%. Um dólar vale agora aproximadamente 6 liras e 50 cêntimos. O presidente turco considera a actual fase como uma
luta nacional e por isso disse “se tiverem dólares, euros ou
ouro debaixo da vossa almofada, vão aos bancos e troquem-nos pela lira turca”.
As sanções económicas impostas pelos Estados Unidos a Ancara, estão ligadas a detenção de um pastor protestante americano na Turquia. Andrew Brunson está a ser julgado por
espionagem e terrorismo, por alegadamente ter ligações ao
movimento de Fethullah Gulen, teólogo acusado de ter estado
por trás do golpe militar sem êxito no ano 2016.
A Turquia registou um crescimento económico de 7,4% em

2017, mas, as sanções dos Estados Unidos contra o aliado da
NATO, fizeram o governo turco rever a previsão de crescimento de 5.5% para menos de 4% no ano corrente.

CHEGOU A ANGOLA

O MELHOR CARRO DO MUNDO 2018
NOVO VOLVO XC60

insumos

Receitas fiscais petrolíferas rendem 1,4
triliões de kwanzas

Os impostos de rendimento do petróleo (IRP), de produção
de petróleo (IPP) e de transação de petróleo (ITP), rederam ao
Estado angolano, no semestre passado, 1,4 triliões de kwanzas, resultante da venda de 233,875 milhões de barris, noticiou a Angop, citando dados do Ministério das Finanças. O
volume de arrecadações durante o mesmo período foi maior
no mês de Junho, quando as receitas atingiram 299 mil mi-

lhões de kwanzas, com a exportação de 47,393 milhões de
barris no preço médio de 75,1 dólares.
Comparado com o igual período do ano passado (2017), houve um aumento das receitas petrolíferas em mais de três mil
milhões de kwanzas, quando foram arrecadados 793 mil milhões de kwanzas, resultantes da exportação de 294 milhões de
barris de petróleo com preço médio no intervalo de 49 e 52
dólares. Apesar de haver melhoria no gráfico das receitas fiscais, em kwanzas, a forte depreciação da moeda tem estado a
afectar o sector, pois de Janeiro a Julho caiu 37% face ao euro.
“É fundamental que o sector dos petróleos continue a gerar
os recursos necessários para financiar o resto da economia, de
modo a torná-la mais sólida e sustentada”, disse o ministro
de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel
Nunes Júnior, em Junho último, num acto público realizado em Luanda. Fazemos lembrar, que a previsão do preço do
barril de petróleo para este ano é de 50 dólares, segundo o
Orçamento Geral do Estado (OGE).

Falta de equipamentos prejudica a produção de arroz na Guiné-Bissau
A má qualidade das sementes e a falta de equipamentos apropriados está a prejudicar a colheita e a recolha do arroz na
Guiné-Bissau. perde-se anualmente mais de 40% da produção
e apesar do uso parcial de tratores e outros equipamentos na
produção do cereal, nas fases da e pós-colheitas precisa-se de
equipamentos específicos, tais como: debulhadeiras-ceifeiras,
descasque, ensacamento e silos em condições exigidas para o
armazenamento do cereal produzido.

O investimento na produção de sementes locais de qualidade, poderá ajudar no processo de melhoria da qualidade de
produção, pois, parte considerada das sementes importadas
está vulnerável a contaminações ou apresenta dificuldades de
adaptação às condições locais.
A produção de arroz neste país africano, segundo dados divulgados pela (FAO) em 2016, era de 111 mil toneladas, contra o
consumo que excedia 200 mil toneladas por ano naquele país.
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Aumento da produção pesqueira
em Angola
O objectivo do Ministério das Pescas e do Mar a médio e a logo
prazos é o de aumentar a produção de pescado para cerca de
300% nos próximos cinco anos, apostando na pesca artesanal,
semi-industrial e a aquicultura. “É fundamental o apoio directo
às empresas do sector privado, no sentido de melhorar o processamento das capturas e a criação de uma cadeia de distribuição e
venda dos recursos processados nos três seguimentos da pesca”,
segundo nota da Direcção Nacional de Pescas.
Apesar de registrar evolução, os indicadores de captura na aquicultura não é o melhor, por isso, a Direcção Nacional de Pescas
pretende aumentar os investimentos no referido seguimento de
30 milhões de dólares para 60 milhões de dólares até 2022, facto
que poderá melhorar o actual quadro.
Os empresários do sector das Pescas defenderam no primeiro
conselho consultivo do Ministério das Pescas e do Mar a construção de fábricas de utensílios de pescas, a melhoria da problemática das embalagens, o aprimoramento dos critérios de aprovação e financiamento de iniciativas empresariais e a melhorias
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PRESS RELEASE
Nutry aumenta sabores ao gosto
dos clientes

A marca Nutry, de sumos e néctares da Refriango, lançou o primeiro sumo de caju feito
em Angola. É a mais recente inovação da empresa e faz parte da gama Sabores de Angola
- uma estratégia do grupo que ajudará a manter
o compromisso de desenvolver produtos criados especificamente para o gosto dos seus
consumidores.
O director de marketing operacional da Refriango Nutry afirmou que a fruta Caju vem juntar-se
aos onze sabores que a marca “referência de
qualidade e nutrição disponibiliza às famílias
angolanas”. Eurico Feliciano acrescentou que o
produto “é preferência dos consumidores que
estimula a Nutry a manter-se sempre na linha
da frente, sendo reconhecida como líder de
inovação na categoria de sumos e néctares,
em Angola”.
Sonangol assina memorando com
companhias internacionais
A Sonangol E.P. e as companhias de aviação, a
luxemburguesa Helicónia, e a canadiana CHC,
assinaram em Agosto de 2018, em Luanda, um
memorando de entendimento cuja implementação deverá conformar o início do processo de

regeneração da SonAir.
O entendimento, rubricado por Carlos Saturnino, PCA da petrolífera nacional, e Daniel Sigaud,
responsável pelo consórcio Helicónia e CHC,
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contempla actividades como busca de soluções
urgentes para o atendimento aos operadores
petrolíferos e compreende duas fases, devendo
a primeira abarcar a avaliação interna completa
da SonAir em termos de organização, processos
e sistemas, enquanto a segunda poderá, após
análise, ditar a formação de um consórcio entre
aquelas empresas estrangeiras e a companhia
de aviação da Sonangol, visando fundamentalmente o relançamento das suas actividades.
Cuca relança a rainha
Tubiacanga
A Cervejeira Cuca acaba de relançar no mercado o seu antigo formato 50cl, a conhecida Tubiacanga, em cuca regular, cuca preta, e com uma
novidade acrescida – a nova cuca ruiva.
Este relançamento faz parte da estratégia de diversificação e expansão da marca projectado
para 2018. O formato estará disponível para o
público consumidor a partir de Agosto em todos
distribuidores grossistas.
O gestor da marca Cuca, Ângelo Ambriz, afirma
que o lançamento tem como objectivo “reforçar o
portfólio da marca, com mais um sabor e mais
um formato. Está assente na estratégia de inovação da marca que o logótipo tem vindo a desenvolver, desde o seu reposicionamento”

LB-Neon é a nova rede de comunicação integrada
A LB-Neon, produtora de material publicitário e
gráfico, tornou-se recentemente numa rede integrada de comunicação, que envolve a publicidade de materiais gráficos e promocionais; e com
esta mudança prevê um crescimento para 2018
e 2019 de 40%.
Segundo a nota de imprensa, a rede é um novo
modelo de negócios e foi pensada para proporcionar maior colaboração e integração entre a
agência e o cliente. “Os desafios dos nossos
clientes estão cada vez mais complexos, por
isso, tudo foi pensado para aumentar a colaboração e, com isso, as possibilidades de chegarmos
às ideias e soluções para executarmos as de-

mandas”, refere a nota.
Situada no bairro do Patriota, em Luanda, o
parque industrial está a ser remodelado para ter
maior capacidade de produção.
A LB-Neon foi fundada em 1947 por Amedè
Zakhour na cidade de Beirute, Líbano. Em Angola está a actuar há aproximadamente 25 anos.

BNIX oficializa parceria com a
Clé Entertainment
O Banco de Negócios Internacional (BNI) em
parceria com a Clé Entertainment empresa experiente no ramo de entretenimento, promovem o novo aplicativo BNIX.
O BNIX é uma carteira electrónica simples e
prática, que permite fazer operações pelo telemóvel e não só, tais como, transferências, levantamentos, pagamentos e consulta de saldo
de conta. É a forma de pagar e receber mais
simples, rápida, segura e sem taxas. Qualquer
cliente BNIX pode associar uma conta bancária, de qualquer banco angolano aderente ao
subsistema de pagamentos STC e efetuar
transferências da sua conta BNIX para a sua
conta bancária.
Em nota de imprensa, a direcção do BNI explica que, “esta parceria engloba, entre outros, o
projeto “Clé no teu bairro”, o show que marca a
estreia do “Filho do Zua na Casa 70” e o lançamento do álbum dos MOBBERS”.
Essa junção enquadra-se na promoção, contribuição e divulgação da cultura nacional, salientando que, no BNI, agarramos este desafio,
porque acreditamos no futuro.

A OPINIÃO DE CARLOS LOPES

Permitir à África ter o seu espaço
para a transformação estrutural
A OMC* pode ter celebrado o seu 20º aniversário em 2015 com um
“pacote de Nairobi” de sabor africano, mas o continente tem realmente
beneficiado das negociações comerciais em curso?

O
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debate político em África tem-se centrado,
ao longo dos últimos anos, na identificação
dos equilibrios necessários para a transformação estrutural. Muitos argumentam que a industrialização
deve ocupar o patamar central dos ditos equilibrios,
mas nuvens ameaçadoras limitam as possibilidades
de industrialização num contexto em que o futuro
da produção deixa para atrás um continente com
dificuldades e atrasos para tal empreendimento.
Além da discussão conceitual, as realidades políticas
do continente obrigam a uma escolha de lideranças
que “buscam benefícios próprios” versus os que
tentam uma intervenção estratégica mais ambiciosa
redefinindo o papel do Estado. Muitos podem pensar que no mundo do pós-consenso-de-Washington, o papel do Estado em criar as condições para a
real transformação estrutural é incontestável. Nada
está mais longe da verdade.
As economias africanas podem estar a emergir e
a demonstrar maior ambição, mas os últimos anos
demonstraram a qualidade e os limites do seu modelo de crescimento, como observado desde a virada
do século. Graças à redução da dívida, melhor gestão
macroeconómica, maior procura e preço para as
commodities, a última década e meia certamente
posicionou o debate para além das políticas restritivas. Mais do que qualquer fator, mudanças demográficas, e com eles crescente demanda interna, têm
sido o principal impulsionador do crescimento. Mas
a dependência de commodities continua a impulsionar políticas fiscais, percepções de investimentos e
negociações comerciais.

Os regimes preferenciais não ajudaram a
industrialização
É verdade que África já produz o equivalente a
meio trilhão de dólares de produtos manufacturados
por ano. O continente não é um deserto sonhando
com a reforma industrial de Manchester no Século
XIX. O que é necessário é uma aceleração da mudança industrial que só será viável com políticas
fundamentadas. Políticas que devem proteger as indústrias nascentes africanas, num contexto que só se
deteriorou desde a revolução industrial. Todas as
outras regiões beneficiaram de condições para a sua
industrialização que já não existem.
A sabedoria comum sustenta que um sistema de
preferências, como defendido por muitos na OMC,
irá fazer face ao atraso de África. As evidências têm
mostrado o contrário. Os regimes preferenciais não
ajudaram a industrialização por diversas razões. Eles
tendem a enquadrar as relações comerciais em padrões desfavoráveis atuais, em parte porque África
não tem sido capaz de tirar proveito do que é oferecido, com regras difíceis de origem, impondo níveis
mínimos de produção local.
As preferências comerciais não podem construir
correntes regionais valorosas, um passo fundamental
para integrar sistemas de produção globais complexos, dominados por regimes de propriedade intelectual distorcidos. Pouca atenção às ligações entre os
produtores, fornecedores e consumidores (interdependência económica), aumento da produtividade
do trabalhador, técnicas atualizadas, bem como o
desenvolvimento de redes de infra-estruturas confiáveis, estão entre os exemplos mais ilustrativos de
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porquê as preferências por sí só, não são
susceptíveis de produzir resultados. Os
países africanos mais céleres materializam as
suas estreitas janelas de oportunidade,
quanto mais rapidamente a aceleração da
sua industrialização possa ocorrer.
Impulsionar o comércio
intra-Africano
Os africanos têm vindo a falar sobre a integração regional por um longo tempo, sem
resultados conclusivos.[1] Os esforços actuais para a criação de uma Zona de Livre
Comércio Continental (ZLEC, na sigla
francesa), podem mudar a situação. A
ZLEC criaria o mercado único com a
maior participação de países no mundo,
dentro da região de crescimento mais rápido, tanto em termos de população como de
consumo. Se compreender as reformas
ambiciosas, o desenvolvimento da infra-estrutura sincronizada, em particular nos domínios dos transportes e da energia, e a facilitação do comércio que favorecem as
trocas transfronteiriças, a ZLEC irá facilmente compensar os declínios esperados
em receitas aduaneiras específicas de cada
país, produzidas por essa liberalização.
Porque a demanda de África por alimentos processados, produtos manufaturados de baixo valor, e necessidades de consumo menos complexas estão a crescer, o
potencial para aumentar a produção industrial para suprir essas necessidades será significativo. O caminho para uma produção
industrial intensiva de conhecimento mais
sofisticado pode ser distante, mas o que é
necessário agora está ao alcance.
O principal obstáculo para tal unidade
industrial pode muito bem ser o colete-de-forças com que África se veste quando negoceia acordos comerciais. O ZLEC está
constantemente a ser colocado por detrás
de uma infinidade de acordos bilaterais e
multilaterais pressionados sobre África,
como os Acordos de Parceria Económica
(APE) liderados pela UE**. Estes acordos
fragmentam África, dividem-na em parcelas diferentes, com diversas condições e
preferências, prejudicando as perspectivas
de comércio continental intra-africanas que
requerem harmonização. O sequenciamento certo para a prossecução dos principais
interesses africanos é constantemente per-
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turbado por tais interferências.
África precisa tomar conhecimento das
estruturas de proteção assimétricas que influenciam as posições tomadas por seus
parceiros comerciais. Os ganhos do comércio desigual estão a ser negligenciados por
causa da pressão constante, ou tentações
aparentemente agradáveis. As compensações financeiras, por exemplo, podem parecer boas a curto prazo, mas são um diabo
que esconde a sua cauda.
Relevância da OMC
A saga em torno da Ronda de Doha*** e o
apelo público de alguns membros da
OMC, de que esta pode requerer um repensar, são as melhores demonstrações de
quão pouco a OMC tem cumprido a promessa de abordar o comércio como um
meio de desenvolvimento, ao invés de um
fim - uma falta de resultados muitas vezes
camuflada com projeções espetaculares não
confirmadas, sobre os benefícios trazidos
pela liberalização do comércio.
Tornar-se membro da OMC restringe
automaticamente o espaço político de um
país, embora, para os países menos desenvolvidos, haja espaço para manobras. É
verdade que as propostas de acesso ao mercado agrícola e não-agrícola não implicam
quaisquer cortes a serem feitos por estes
num futuro próximo. No entanto, a história é definitivamente muito diferente para
os países africanos na categoria de renda
média. Os impactos das actuais regras da
OMC sobre as medidas de investimento
relacionadas com o comércio e os direitos
de propriedade intelectual também são
incertos.
Se os APE forem considerados, as limitações aumentarão. Embora as regras da
OMC não excluam os impostos sobre a
importação, os APE irão monitorá-los e
restringí-los. Qualquer concessão feita por
países africanos a outros grandes parceiros
comerciais seria automaticamente aplicável
à UE, limitando a liberdade permitida pelas regras da OMC. A demonstração típica
destas limitações políticas são os contratos
populares que os países africanos negociam
com países como a China a India para fornecê-los com recursos naturais em contrapartida aos pacotes favoráveis de investimento e de ajuda. Esse tipo de acordo

Populistas temem
as migrações
enquanto outros
temem a falta de
boa governança
ou respeito pelos
direitos humanos
e pelo estado
de direito, pré-condições para a
modernidade.

deixará de ser tratado da mesma forma após
a aplicação dos APE. A UE terá o direito de
solicitar, contra promessas de ajuda vagas
(não comprometedoras), o mesmo
tratamento.
Até agora, muitos membros da OMC
prestam apoio hipócrita a ZLEC, sem demonstrar o seu empenho na criação das
condições que protegeriam o espaço político de África, o que é indispensável para que
o continente caminhe para uma industrialização vigorosa. Com apenas mais algumas
semanas antes do prazo final do ano estabelecido pela União Africana para concluir o
acordo ZLEC, o tempo está a escoar rápido. Quem acredita num desempenho
Africano mais forte como um sinal de valorização dos bens públicos globais é melhor
apressar-se. Africanos em primeiro lugar,
para proteger o que resta do seu espaço
político nas negociações comerciais.

[1] Lopes, Carlos. “Avançando para
a integração”. FMI Finanças &
Desenvolvimento 53, no. 2 (junho
2016)
* OMC – Organização Mundial do
Comércio
** EU – União Europeia
*** Ronda de Doha - abreviatura de
«ciclo de negociações multilaterais
de Doha»
.
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2017 bate todos
os recordes
de temperaturas
Estudos científicos mostram que o
Planeta Terra está a ficar mais quente
a cada ano que passa, tendo registado
temperaturas jamias alcançadas. Os
fenómenos do clima estarão na ordem do dia e o aquecimento global
não é uma conspiração contra a América, como pensa Donald Trump.

Por João Seles

N

a escala do Globo, 2017
foi um dos anos mais quentes
da história moderna, segundo os dados
de informação recolhidos entre 2015 e
2016 dos observatórios científicos internacionais espalhados pelos cinco continentes. Este recente aquecimento não
se deve ao fenómeno do El Niño – esse
ciclo natural de aquecimento das águas
do Oceano Pacífico, que em cada três a
sete anos faz subir as temperaturas das
águas com consequências climatéricas
na massa continental do sudoeste da
América do Sul. Mas, desta vez, o fenómeno não tem nada que ver com a
subida de temperaturas que fez de 2017
o ano mais tórrido desde do sec. XIX à

escala planetária.
Segundo o último relatório da prestigiada National Oceanic and Atmospere Administration dos Estados Unidos,
com estatuto de agência federal americana, em colaboração com a American
Metereological Society, mostra a tendência irreversível do aquecimento no
nosso planeta. O trabalho de síntese
agora publicado teve a participação de
mais de 500 cientistas espalhados por 65
países e uma vasta compilação de dados
a todos os níveis.
A concentração do gaz com efeito de
estufa (dióxido de carbono, metano e
protóxido de azoto) atingiu um novo
pico em 2017, com 405 partes por mi-

lhão (ppm) para o CO2, ou seja 2,2 ppm
a mais que em 2016. O estudo do gaz
captado nas calotas polares mostra que
esta concentração é sem precedentes nos
últimos 800.000 anos, pelo que teremos
de esperar um aumento do aquecimento
nos próximos anos, com o aumento de
Co2 a aumentar a aumentar a partir do
ano passado numa média de 2% ao ano.
Globalmente, as temperaturas na superfície terrestre excederam 0,38% a 0,48%
a média do período de 1981-2010. Os
quatro últimos anos, a partir de 2014,
registam-se temperaturas jamais medidas antes nos anais da climatologia. Vários países, como a Argentina, Bulgária,
Espanha e Uruguai, registaram-se recorÁfrica21– AGOSTO 2018
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O aquecimento terrestre
causa transformações
climatéricas em todo o
planeta. Haverá chuvas
mais abundantes, com
torrentes devastadoras
na Ásia, principalmente
na estação de monções,
mas também na Nigéria
e Venezuela no decurso
dos mesmos meses,
um aumento seguro de
humidade na Rússia que
começou em 2013, regime de secas áridas na
Austrália e África Austral

des absolutos de temperaturas anuais
médias, com pontas médias de 43,5 no
Verão austral registadas em Janeiro na
Argentina e 53,3 no Paquistão.
Em contrapartida, nos oceanos as temperaturas médias de superfície estão ligeiramente mais baixas que nos anos anteriores a 2016, mas as medições logo a
seguir a esse ano, registam um aumento
que não se via desde 2000, um aumento
de 0,17 graus até 700 metros de profundidade, uma acumulação de calor jamais
vista. Trata-se, indiscutivelmente, de um
sinal de aquecimento global, já que os
oceanos absorvem cerca de 90% do calor
adicional provocado pelo gaz defeito de
estufa, sendo 1% absorvido pela atmosfera captado pelos glaciares.
Este fenómeno provoca o embranquecimento dos corais (a sua morte) de forma
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inusitada nos últimos três anos, de Junho de 2014 a Maio de 2017, provocando no Oceano Pacífico, Índico e Atlântico, a mortalidade de 95% das grandes
formações coralíferas. Quanto ao nível
médio dos mares, estes registaram um
recorde situado 7,7 % mais alto que em
relação a 1993, medidas altimétricas por
satélite, e 3,1 % por cento mais altas na
última década.
Nas regiões polares, a temperatura terrestre aumentou 1,6% em média no período de 1981-2010. A extensão glaciar
no Mar Ártico, referentes a imagens de
satélite, indicam uma redução de 25%
da massa do gelo, facto jamais registado
no passado.
O aquecimento terrestre causa transformações climatéricas em todo o planeta.
Haverá chuvas mais abundantes, com
torrentes devastadoras na Ásia, principalmente na estação de monções, mas também na Nigéria e Venezuela no decurso
dos mesmos meses, um aumento seguro
de humidade na Rússia que começou em
2013, regime de secas áridas na Austrália
e África Austral, com a multiplicação de

incêndios na península Ibérica, Canadá
e Colômbia e a multiplicação de ciclones
nas Caraíbas e Estados Unidos com ventos de mais 295 quilómetros/hora.
O famoso Acordo de Paris, tratado sob
a égide das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNCCC, sigla em inglês) foi negociado internacionalmente e
aprovado em Dezembro de 2015, delineva um plano ambicioso e equilibrado,
uma autêntica “virada do ponto de vista
histórico” para a reduzir o aquecimento
global, nas palavras de Laurent Fabius,
ministro dos Negócios Estrangeiros
francês, presidente da conferência.
Ele visava a redução das emissões do
gaz de estufa acordados no Protocolo
de Kyoto de 1997, seguido da Emenda
de Doha, de 2012, com vista a alcançar
uma temperatura de menos 2% em relação à época pré-industrial. A grande machadada a este acordo internacional, veio
do novo presidente americano Donald
Trump, que se retirou do acordo com
afirmações que o aquecimento global era
uma fraude e mesmo uma conspiração
contra os Estados Unidos.

3 Setembro1931 – 12 Agosto 2018

Samir Amin

deixou-nos e a sua obra permanece
Jonuel Gonçalves
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O

falecimento súbito de Samir Amin,
em 12 de agosto último, aos 86 anos, encerra uma
longa carreira de economista, analista político e militante. As
diferentes fases da sua vida adulta foram marcadas pela publicação de livros, grande parte dos quais situaram-se no centro
dos debates sobre a estruturação económica mundial – com
relevo para África e Médio Oriente – durante cinco décadas.
Ao mesmo tempo, na qualidade de professor em França e no
Senegal, influiu na formação de muitos economistas ao longo
do mesmo período.
Nasceu no Cairo, filho dum casal de médicos, em setembro
de 1931, tinha dupla nacionalidade franco-egípcia em virtude
de pai egípcio e mãe francesa. Aliás, fez os estudos secundários no Liceu francês da capital egípcia onde, como aconteceu
com muitos outros adolescentes da sua geração e da seguinte,
iniciou a atividade política. Na verdade, os liceus e outras
escolas secundárias em vários países africanos, constituíram
base inicial de atuação, muitas vezes clandestina (como foi o
caso de Angola). Para Samir Amin, esse período ocorreu no
imediato pós segunda guerra mundial e com lembranças da
própria guerra durante a infância, numa zona muito disputada do globo.
Seguiu, então, para Paris onde obteve a licenciatura no Instituto de Estudos Políticos, à qual acrescentou a do Instituto
de Estatística e Estudos Económicos. Em 1956 concluiu o
doutoramento em Economia e, no ano seguinte, regressou ao
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Cairo para trabalhar no Instituto de Gestão Económica até
1960.
Muito interessado pelo processo de descolonização em África,
sobretudo nos casos de opções marxistas ou próximas, deslocou-se para o Mali, onde foi assessor do então Ministério da
Planificação. Este país era governado por Modibo Keita, cuja
aliança com Sekou Touré e Kwame Nkrumah, representava
precisamente essa opção. Samir escreveu alguns textos sobre
esses países no contexto da época, tendo também escrito uma
importante História Económica do Congo (Brazzaville), junto com Catherine Coquery-Vidrovich.
Após a experiência maliana, trabalhou o caso da Costa do
Marfim, vista como a economia de melhor desempenho no
imediato pós independência nas ex colónias francesas. E instalou-se em Dakar, sua base principal para o resto da vida,
embora assegurasse docência em França (Paris e Poitiers).
Estava-se num período de grandes debates sobre as trajetórias
africanas, na qual tinha relevo o livro de René Dumont “África Negra começou mal”, começando os textos e comunicações
de Samir Amin em seminários, a representar uma tendência
de analise.
Ligado aos partidos comunistas do Egito e França, inseriu-se
na área maoísta desde o começo das divergência sino-soviéticas. Mais tarde (1981) escreveria mesmo um livro intitulado
“L’avenir du maoisme” (O futuro do maoísmo). Em 1996,
Samir Amin obteve em França a agregação em Ciências Eco-

No total da sua vida
foram 41 livros em
francês, dos quais 24
traduzidos em inglês
e um número difícil
de localizar em árabe,
espanhol, italiano e
português, embora na
nossa língua faltem
alguns dos principais.
Nesta década (80)
ficou muito conhecido
o “Eurocentrismo”.

nómicas, iniciando uma linha de pesquisa sobre desenvolvimento e acumulação.
Neste âmbito publicou em 1970 o volumoso trabalho
“L”accumulation à l’échelle mondiale” (A acumulação à escala mundial) e dois textos sobre desenvolvimento desigual. Do
ponto de vista do ensino da economia sobre África, foram,
talvez, os seus livros de maior impacto. Pela mesma altura, assumiu a direção do prestigiado Instituto de Desenvolvimento
Económico e Planificação (IDEP), criado em 1958 pela Comissão Económica para África das Nações Unidas, em Dakar.
Com um corpo docente compreendendo professores de todos
os continentes – como o venezuelano Hector Michelena, o
cameronês Bernard Founou e o indiano S. Shah – recebeu (e
continua a receber até hoje) economistas de todo o continente, na qualidade de estagiários para posterior regresso a serviços ou centros de economia nos seus países ou como parte de
programas de doutoramento noutras universidades ou escolas
superiores.
Incidiu muito no IDEP a teoria da dependência, iniciada na
CEPAL (Comissão Económica para a América Latina e Caribe, da ONU), e lá teve lugar uma grande conferência sobre a
matéria, que serviu de base a dialogo África-América Latina.
Além do próprio Samir, estiveram presentes outros economistas africanos de renome e do Brasil, por exemplo, vieram personalidades como Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso e Teotónio dos Santos.

As noções de centro e periferia ganharam aí posição central
nas explicações sobre o sistema mundial.
Após terminar seus mandatos no IDEP, Samir Amin fundou,
em Dakar, junto com Bernard Founou, o Forum do Terceiro
Mundo e manteve contacto permanente com o Conselho para
o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África
(CODESRIA) que também ajudou a fundar.
A década de 1980, com as suas grandes mudanças, foi ocasião
para mais alguns trabalhos de Samir. No total da sua vida foram 41 livros em francês, dos quais 24 traduzidos em inglês e
um número difícil de localizar em árabe, espanhol, italiano e
português, embora na nossa língua faltem alguns dos principais. Nesta década ficou muito conhecido o “Eurocentrismo”.
Nos anos 90, publicou “L’empire du chaos” (O Império
do Caos), “Au delá du capitalisme” (Além do capitalismo),
“L’ethnie à l’assaut des nations” (A etnia ao assalto das nações)
e, sobretudo “A Desconexão”. Livro polêmico onde propõe a
desconexão de África do sistema mundial como via de desenvolvimento autônomo, tese que teve muitos adversários, mas
lançou interessantes debates sobre as formas de inserção africana nesse mesmo sistema, num momento em que a teoria da
dependência cessava a sua predominância e surgiam trabalhos
sobre as causas internas do atraso e dominação. Os autores
eram (e são) em boa parte antigos alunos de Samir ou participantes nos debates em torno da sua obra e pensamento, tanto
os que o apoiavam como criticavam.
Grande opositor do jihadismo, Samir Amin foi, por sua vez,
alvo de fortes criticas de setores radicais, em virtude do seu
posicionamento nessa luta. Por exemplo, apoio à intervenção
francesa contra os terroristas no Mali. Numa entrevista muito
notada, em 2012, ele declarou também que o “capitalismo
está a implodir, mas não pela mobilização popular”.
O CODESRIA considera que o falecimento de Samir Amin
põe termo a um ciclo de pesquisa. Na verdade, um novo ciclo
já está em andamento há algum tempo e aparece, claramente,
na continuidade do anterior.
África21– AGOSTO 2018
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BRASIL

Lula, a grande
incógnita das eleições
Faltando poucos dias para as eleições presidenciais no Brasil, o
quadro político é extremamente confuso, imprevisível e com uma
grande interrogação pairando no ar: o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, atualmente na prisão, conseguirá transferir sua enorme popularidade para o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT) e seu provável substituto na campanha eleitoral ?
Carlos Castilho, de Porto Alegre, RGS

A

pesar da grande quantidade de pesquisas de intenção de
votos e das avaliações feitas por pesquisadores acadêmicos, a resposta para a pergunta que tira o sono dos políticos
brasileiros provavelmente só será esclarecida quando os votos
começarem a ser contados. Mas esta não é a única dúvida a
confundir os pouco mais de 150 milhões de brasileiros aptos a
votar. Há expectativa de um índice recorde do chamado “não
voto”, a soma dos que votarão em branco, anularão seu voto
ou simplesmente ficarão em casa no dia 7 de outubro, data da
primeira volta das eleições.
PT decidiu manter a candidatura de Lula à presidência até último minuto do prazo legal mesmo diante dos fortes indícios
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de que o seu nome será vetado pela justiça. Foi uma aposta
política de alto risco cujos principais objetivos eram alimentar
a mística do ex-presidente , usando a imprensa, para tentar
transformá-lo numa espécie de Mandela brasileiro, bem como
manter as esperanças do eleitorado mais pobre onde Lula tem
quase 60% de simpatias.
No dia 15 de agosto, minutos após o registro oficial da candidatura de Lula, a Procuradora Geral da República, Raquel
Dodge, em sintonia com o núcleo mais anti-petista do Ministério Público Federal (MPF), formalizou a já esperada impugnação do nome do ex-presidente, sob a alegação de que
ele está preso por corrupção e não poderia disputar um cargo
eletivo. Mas o confronto legal entre os apoiadores de Lula e

o MPF ainda passará por varias etapas judiciais e pode se estender até o dia 19 de setembro, de acordo com a legislação
eleitoral vigente.
Lula está preso desde abril cumprindo uma pena de 12 anos
sob a acusação de ser dono de um apartamento tríplex na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo, que segundo
um juiz federal teria sio recebido como propina por negócios
envolvendo uma empresa de construção civil. Mas a posse do
imóvel nunca foi provada com documentos e o ex-presidente
foi condenado mesmo assim para torna-lo inelegível conforme uma lei sobre delitos econômicos, chamada lei Ficha
Limpa.
Diante das incertezas da curiosa e controvertida estratégia
apelidada pela imprensa como “campanha com corpo ausente”, o PT mostrou um lado realista ao sugerir Haddad como
eventual candidato substituto à presidência e a jovem deputada comunista Manuela Ávila, como candidata a vice. Haddad
e Manuela tem uma imagem política bem distante do populismo de Lula, cuja rejeição eleitoral na classe media brasileira
caiu 30%, segundo as pesquisas de intenção de votos. Os analistas políticos atribuem esta mudança de comportamento dos
eleitores, à queda de prestígio de Michel Temer, o presidente
que bateu todos os recordes de impopularidade no Brasil e
que chegou ao poder m 2015 com o apoio de parlamentares
e partidos empenhados em interromper a hegemonia política
do PT, iniciada em 2002.
O ex-capitão paraquedista, Jair Messias Bolsonaro (ultra direitista), e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alkmin (centro-direita) , surgem como os maiores beneficiários, caso Lula
não consiga levar seus seguidores a votar na chapa Haddad/
Manuela. Bolsonaro é muito forte nas redes sociais, enquanto
Alkmin tem muito mais tempo na propaganda eleitoral oficial. Mas as estratégias de ambos dependem do desempenho
da chapa petista, especialmente no nordeste brasileiro, a região mais pobre do país e um reduto lulista.
A importância do “não voto”
Se Lula não conseguir, na primeira volta, transferir eleitores
para Haddad de forma garantir ao ex-prefeito de São Paulo
uma grande vantagem de votos na região nordeste, o candidato petista pode enfrentar uma missão quase impossível na
segunda volta, caso chegue até lá , no dia 28 de outubro. No
sul e no sudeste do Brasil, as regiões mais ricas do país, o PT
provavelmente não ganhará dos seus principais adversários,
na votação do dia sete de outubro.
As pesquisas de intenção de voto indicam que o “não voto”
deve alcançar entre 25% a 35% dos brasileiros habilitados a
votar, o que cria condições para que os candidatos que obtiverem mais de 20% dos votos tenham chances de participar
da segunda volta das eleições. Há 13 aspirantes à sucessão do
presidente Michel Temer, evidenciando a forte fragmentação
política entre os 35 partidos legalizados.
Há seis mulheres inscritas nas eleições do próximo mês, duas a
presidente e quatro a vice-presidente. Também há um recorde
de quatro novatos em pleitos presidenciais e seis candidatu-

A campanha eleitoral só deveria
começar em Agosto, mas desdeJaneiro, dois personagens políticos
atropelaram os partidos brasileiros ao dividir o eleitorado entre
o populismo ultraconservador do
ex-capitão do exército Jair Messias Bolsonaro, e o populismo de
esquerda aglutinado em torno do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

ras são consideradas “puro sangue”, ou seja, foram indicadas
por partidos que não conseguiram formar coalizões. Há dois
candidatos com fortuna pessoal cujo valor supera os 400 milhões de reais, equivalentes a US$ 100 milhões, e um que surpreendeu o TSE ao afirmar que não tem bens materiais. Ele
é o ex-cabo bombeiro Daciolo dos Santos, que se proclama
escolhido por Deus para ser presidente do Brasil.
Há 117 oficiais e suboficiais das forças armadas e da polícia civil que disputam desde cargos na presidência da república, em
governos estaduais, no congresso nacional até nas assembleias
provinciais. O partido com mais candidatos fardados é o Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, com 61 nomes inscritos, enquanto a Policia Federal, com 60 aspirantes a cargos políticos
legislativos é a força mais representada na chamada “bancada
da bala”, que propõe o endurecimento da luta contra o crime
organizado e a corrupção política. Não há nenhum simpatizante de Lula entre os candidatos militares, entre os quais está
o general do exército Antônio Mourão, vice de Bolsonaro e
defensor aberto do retorno das forças armadas ao poder no
Brasil.
O início da campanha eleitoral foi monopolizado pelo debate
entre adeptos e desafetos de Lula, com escassas referências às
plataformas ideológicas e projetos de candidatos e partidos, o
que pode beneficiar a estratégia petista de manter o ex-presidente em evidência pelo maior tempo possível. Quem esperava por uma renovação da politica, após os escândalos que
mancharam a reputação de parlamentares ficará frustrado. Os
quatro candidatos melhor situados nas pesquisas são velhos
conhecidos do eleitorado ( Lula, Alkmin, Bolsonaro e Ciro
Gomes).
A soma de tantas incertezas, paradoxos e desencantos, faz da
votação de outubro próximo a que menos entusiasmo desperta entre os eleitores brasileiros, desde a redemocratização do
país, há 33 anos.
África21– AGOSTO 2018
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LIVRO DO MÊS

“KALUNGA”
de Manuel Rui

A polinização bantu do Mundo

Manuel Rui criou “um romance histórico de tipo
novo que, pela primeira vez envolve o fatal triângulo
do Atlântico Sul: África, Brasil e Portugal (...) a epopeia dos “descobertos”, dos subalternos, dos oprimidos.

Luís Mendoça

M

anuel Rui é um escritor obcecado pelas ondas, principalmente as do mar. E não estava ele nas vestes emblemáticas de kianda da caneta, quando, no passado dia 3 de
Agosto, apresentava em Luanda, na sua voz bem pausada de
Confúcio africano, esta obra cujo título evoca precisamente o
mar (kalunga)?
Kalunga foi produzido pela Editora das Letras com uma tiragem de 5.130 exemplares, e com prefácio de Boaventura de
Sousa Santos, que disse em carta dirigida ao escritor: “Li de
um fôlego o teu romance e considero que é o melhor de todos
os que escreveste até hoje. O mais complexo, o mais sedutor,
o mais subtil.”
E não podia deixar de sê-lo, visto que o que um escritor precisa para parir obra deste calibre é o tempo inteiro na escrita. E
isso tem-no Manuel Rui. Com todo esse tempo, Manuel Rui
criou “um romance histórico de tipo novo que, pela primeira
vez envolve o fatal triângulo do Atlântico Sul: África, Brasil
e Portugal (...) a epopeia dos “descobertos”, dos subalternos,
dos oprimidos. (...) Um romance que, como os anteriores
mas agora com mais intensidade, resgata a humanidade dos
seres humanos para além das suas contradições nas relações
estruturais, neste caso a contradição entre colonizadores e colonizados. (...) O tecido das relações solidárias no meio da
desventura e adversidade retratado como nunca.”
O autor reparte o edifício literário desta estória por 9 andares
que se sobem por 32 lancis mapeados por três criticos, a sa-
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ber, Gabriel Liprince, do Brasil, Luís Kandjimbo, de Angola,
e José Manuel Levi, em representação de Luís Mascarenhas
Gaivão, de Portugal, isto é, três nativos dos três continentes
por onde o pólen do sangue e do suor bantu se espraiaram.
O brasileiro Gabriel Liprince colocou em destaque a posição
anticolonial do romance, que dá “a tão sonhada voz ao ser humano relegado à condição força de trabalho. Gabriel Liprince
recordou que a palavra “Kalunga” deste título pode significar
mar, como também pode significar morte. No seu entender,
o múltiplo significado desta palavra não é gratuito. A morte
no mar, na tentativa de ir ao outro lado, pode ter diferentes
motivos, tendo como perspectiva um navegador português ou
africano, como é o caso.
“O mar que o pecado original fez o homem a usá-lo como
caminho de roubar os filhos às mães e aos pais, destruir as
famílias e as culturas dos outros só pela vil ganância da riqueza
é por onde vai o branco buscar à África os escravos que são
tratados como animais”, disse.
Para Gabriel Liprince, ”Kalunga” “é um épico realista nos detalhes, clássico na directriz e nobre nas riquezas culturais, e é
um canto à nossa raiz africana, um despertar da voz dos anoitecidos e a aula de uma história propositadamente esquecida”.
Num ensaio que escreveu sobre Kalunga, Luís Gaivão reitera
o “carácter definitivamente descolonial” do mesmo, considerando que “O pensamento bantu (filosofia, ancestralidade,
solidariedade, ritmo, organização social integrada) tudo foi

“O mar que o pecado original fez o homem a usá-lo
como caminho de roubar os
filhos às mães e aos pais,
destruir as famílias e as culturas dos outros só pela vil
ganância da riqueza é por
onde vai o branco buscar à
África os escravos que são
tratados como animais”

roubado pelos invasores/traficantes, que segundo Tanu, o
protagonista, “vieram sem ouro e sem razão. Com as mãos
quase cheias de nada fizeram sangue levaram escravos, venderam, arranjaram ouro, fazendas e depois foi essa espiral que
começa a mudar o mundo”.
Dava-se origem à “modernidade” e nesse comércio esclavagista também se incluem os “traidores para servirem o invasor ou
sobas para venderem os filhos dos seus povos como escravos” e
até a Igreja não escapou a esse comércio desumano.”
Luís Gaivão vê este livro como “um hino integrador a todos
aqueles que, atravessando o Kalunga, aceitam o outro tal
como ele é e por esse processo auto-reconhecem a sua própria
identidade. “Quem não consegue ver o outro nunca mais vai
conseguir ver-se a si próprio”, profere Tanu.
Mas este novo grande romance de Manuel Rui trata, igualmente, sobre a língua portuguesa. A acção didática relativamente à língua portuguesa assume o expoente máximo do
contributo positivo do colonizador, transformando-se em
mais um elo de comunhão entre os povos. E quer a unidade
de Angola, quer a do Brasil devem-se, em grande parte, também à língua portuguesa.
Encontramo-nos, agora, numa outra fase apurada da recusa
duma identidade imposta pela violência da história colonial.
E navegaremos, então, “com o mar, o sol e o vento” e, “quando a tarde começar a noite” “o cantar da marimba chamará as
estrelas do céu e abrirá a lua para ouvir” uma nova história,
descolonial e solidária, de verdade”, que este romance de Manuel Rui está (já) a fazer preludiar.
Assim continua a dar-nos pérolas este escritor nascido no
Huambo em 1941 e cujo olhar de Pai de Santo está, na memória colectiva, ligado à pronúncia do Hino Nacional, ao
julgamento histórico dos mercenários e àqueles meninos do
prédio de Luanda que davam banho a um porco, a quem chamaram de Carnaval da Vitória.

Manuel Rui
Nascido no Huambo em 1941, Licenciado em Direito,
Membro da direcção da revista “Vértice”, de que foi colaborador.
Foi Ministro da Informação do Governo de Transição em
Angola. Foi também professor universitário e Reitor da
Universidade de Huambo.
É o autor do Hino Nacional, e do Hino da Alfabetização,
bem como de outros poemas que integram o cancioneiro
angolano.
Escreveu diversas obras:
•
Poesia sem Notícias, 1967, Porto, e. a.;
•
A Onda, 1973, Coimbra, Ed. Centelha;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Um), 1976,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Dois), 1977,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Três), 1978,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
Agricultura, 1978, Luanda, Ed. Conselho Nacional de Cultura / Instituto Angolano do Livro;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Quatro), 1979,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Cinco), 1980,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Seis), 1981,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Sete), 1984,
Luanda, União dos Escritores Angolanos;
•
Cinco Vezes Onze Poemas em Novembro
(Reúne os 5 primeiros livros da série 11 Poemas em Novembro), 1985, Lisboa, Edições 70;
•
11 Poemas em Novembro (Ano Oito), 1988,
Luanda, União dos Escritores Angolanos; Assalto, sem
data, Lisboa, Plátano Editora
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Música etíope: pepitas
de “Swinging Addis”

A

editora Buda oferece um mergulho na cena musical dos
anos 70 de Adis Abeba, celebrando 20 anos da sua colecção que reproduz o pulsar do coração da música africana
livre e independente.
Corria o ano de 1996, quando, sob o impulso do músico
Francis Falceto, o logo “Buda”, lançou a colecção “Ethiopiques” (Etiópicas), com designer sofisticado e títulos traduzidos para aramaico, trazendo a nostalgia etíope, que emana
das gravações da época Swinging Addis, ou seja, a atmosfera
eléctrica dos cabarés da capital, dos anos 1960-1970.

Tudo começou em 1984, em Poitiers, quando Francis Falceto
apreciou canções de Mahmoud Ahmed, uma das vozes mais
lindas da Etiópia. Um ano depois, o produtor musical francês
vai a Addis Abeba e reedita pela gravadora belga Crammed
Discs o clássico Mahmoud Ahmed gravado em 1975: Ere
mela mela.
Desse modo, o público ocidental descobriu uma música que
não conhecia muito bem. Esta idade de ouro de Swinging
Addis foi mais ou menos concluída com a morte de Hailé
Selassié I, em 1975.

Festival Afropunk celebra

criatividade das culturas afro
-punk, do tatuador e cineasta James Spooner, revela a existência de um cenário negro do punk americano dentro de
um género visto como reservado para a população branca. O
sucesso do filme levaria à primeira reunião do Afropunk dois
anos depois, organizada por James Spooner e o seu empresário
Matthew Morgan, que explicaram: “Afropunk não é a versão
negra do punk. Quem quiser, pode ser punk de mil maneiras
diferentes.” Superando divisões artísticas ou musicais, o festival abre-se anualmente a todos os tipos de electro, indie rock,
pop, rap, R & B, reggae e voguing usado por artistas negros.

O

festival alternativo Afropunk teve o seu início em 2005
em Brooklin, mas hoje circula pelos quatro cantos do
planeta. Este ano, o evento celebrou em França a afirmação de
culturas negras desinibidas. “Esse movimento reflecte o desejo
de dizer que os negros não estão associados com um determinado tipo de música”, diz a ensaísta e cineasta Rokhaya
Diallo. “Aberto a todos, o sucesso da fórmula é baseado na
mistura de programação musical eclética e moda, arte e festa
com “food trucks”.
Tudo começou em 2003, quando o documentário Afro-
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Who fears death?, de Nnedi Okorafor
inspira série televisiva da HBO

O

romance “Who Fears Death” (Quem Teme a Morte?), da escritora nigeriana Nnedi Okorafor constitui
material temático para uma série de televisão da HBO. Vencedor do World Fantasy Award de Melhor Romance em 2011
e do Prémio Carl Brandon Kindred “pelo trabalho relevante
no domínio da ficção especulativa lidando com os temas da
raça e etnicidade”, a narrativa foi escolhida pela HBO e está
no início do desenvolvimento para a TV com George R. R.
Martin como produtor executivo.
O título do romance é um dito de Patrice Lumumba, primeiro e único eleito primeiro-ministro da República do
Congo, morto em 1961, pelas forças que impuseram o neo-colonialismo na ex-colónia belga, quando perguntou aos seus
correligionários: “Queridos amigos, vocês estão com medo da
morte?”
O romance explora um espaço da África pós-apocalíptica,
onde persiste um conflito tribal, entre os Okeke e os Nuru.
Os Nuru exterminam os Okeke, mas uma mulher desta tribo
sobrevive, depois de estuprada, vagueia pelo deserto, onde dá

á luz uma filha à qual dá o nome de Onyesonwo (Quem Teme
a Morte?) numa das línguas africanas muito antigas.
As 43 anos, Nnedi Okorafor é considerada uma das embaixadoras do Afro-Futurismo, com vários romances de ficção
científica que recriam uma África do amanhã longínquo.

Marselha abre portas

Q

a artistas beninenses

uatro artistas beninenses, Kifouli Dossou, Marius
Dansou, Zanfanhouédé e Dominique Zinkpè inauguraram, um ambicioso projecto de verão de três anos em
Aix-Marseille-Provence, França, e que dá aos criadores africanos a oportunidade de conhecer uma ampla audiência e
construir relações com operadores de arte franceses contemporâneos privados e públicos.
A exposição intitulada Carta Aberta facilita o acesso dos artistas a oficinas ou ferramentas e matérias-primas. Carta Aberta é inaugurada sob a égide de Dominique Zinkpè, artista
africano reconhecido e um grande nome da cena artística do
Benim, mas conta também com Zanfanhouédé, que presta
homenagem às mulheres africanas, fazendo esculturas com
pregos sem cabeça fixados. O curador Christophe Guillot é
co-fundador em 2015 da Ars Ultima, que se propôs fazer a
ligação entre a Europa e a África. O Benin é uma terra de
grande cultura e tradições. As obras estão expostas na galeria
Art-cade dos antigos grandes banhos de La Plaine.
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«Piripiri» em Hollywood
O produtor e realizador moçambicano Pedro Pimenta «Piripiri» foi recentemente convidado para membro da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, instituição responsável pela atribuição anual das estatuetas Oscar.
Formada por 928 membros com «contribuições distintas
para o cinema», entre os quais se contam realizadores, actores,
escritores, produtores, músicos, executivos e maquilhadores,
a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, na justificativa da escolha de Pedro Pimenta «Piripiri», salienta as suas
obras cinematográficas A Ilha dos Espíritos e Memories of
Dreams.
Pedro Pimenta «Piripiri» iniciou a sua carreira em 1977, no
Instituto Nacional do Cinema de Moçambique, foi diretor de
programas do Festival de Cinema de Durban, tendo entretanto produzido inúmeras ficções curtas, documentários e longas-metragens em Moçambique, Angola, Zimbabwé, Etiópia e
África do Sul.
Das suas produções, destaque-se, em 1997, pelo simbolismo
que a realização do filme comporta, Fools, primeiro longa-metragem rodado por um sul-africano negro, Ramadam
Suleman.
De 1997 a 2003, foi Conselheiro Técnico da UNESCO no
Zimbabwé, sendo ainda o fundador e diretor do Festival de
Cinema DOCKANEMA em Moçambique.
É o primeiro moçambicano a tornar-se membro da academia fundada em 1927, em Los Angels, na Califórnia, e conta,
entre os seus companheiros de aventura hollywoodesca, os
brasileiros Alice Braga, Maria Augusta Ramos e Carlinhos
Brown, e os africanos Danai Gurira, do Zimbabwé, Tendeka
Matatu, da África do Sul, Mohamed Siam, do Egipto, e Femi
Odugbemi, da Nigéria.
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A 6/9/1770, a escrava Esperança Garcia escreve uma
carta endereçada ao Governador da Província do Piauí
denunciando os maus tratos
de que era vítima, bem como
um filho seu, por parte do seu
senhor, Capitão António Vieira
de Couto, num registo pungente e de inusitada coragem: «ha
grandes trovadas de pancadas enhum Filho meu sendo
huã criança q. lhe fez estrair
sangue pella boca, em mim
não poço esplicar q Sou hu
colcham de pancadas, tanto q
cahy huã vez do Sobrado abacho peiada». Elio Ferreira de
Souza, Professor de Literatura
na Graduação e no Mestrado
em Letras da Universidade
Estadual do Piauí, Coordenador do Núcleo de Estudos e
Pesquisas Afro – NEPA/UESPI
e poeta, que longa e lucidamente, sem contemplações,
estuda o presente documento,
afirma: «A Carta de Esperança
representa para a literatura
afro-brasileira, o mesmo que a
Carta de Pero Vaz de Caminha
(1500) representa para o
cânon ocidental na literatura
brasileira, como textos precursores.»

Além de ter erradicado o
plástico do seu quotidiano, o
Ruanda de Paul Kagame tem
feito um investimento sem
paralelo na educação, com a
implementação de três línguas
oficiais − quiniaruanda, inglês
e francês −, desde a instrução primária, o que resulta
numa produção literária e de
ilustração para a infância,
e numa actividade editorial
extraordinários. Fruto disso é A
História de Ndabagá, de Dolph
Banza, que agora chega à língua portuguesa numa edição
belíssima. Magnífico reconto
de uma lenda do antigo reino
do Ruanda, aqui se reinventa
o tempo em que, segundo as
tradições, quando um homem
ia para a frente de batalha,
apenas um filho seu o poderia
substituir. Mas Ndabagá é uma
menina, o que a impede, à
partida, de substituir o pai na
frente de batalha. Posto isso,
«Ndabagá decidiu aprender o
que precisava para substituir
o pai. Treinou-se para atar
cordas, fazer poesia, saltar,
lançar dardos e preparar
água para o gado.» Depois de
difícil negociação com o pai,
«Ndabagá mostrou desde logo
grande inteligência e coragem
na batalha e as histórias da
sua bravura logo chegaram
aos ouvidos do rei.»

A Carta da Escrava Esperança Garcia do Piauí
Esperança Garcia
Edição: Elio Ferreira de Souza
Falas Africanas, Lisboa, 2017

A História de Ndabagá
Dolph Banza (texto e ilustrações) Tradução: Svetlana
Moisés e Cristina Taquelim
Falas Afrikanas, Lisboa, 2018

No âmbito do projecto Troncos
da Literatura, sob a chancela
da editora Acácias, o escritor
António Gonçalves apresentou, no Camões Centro
Cultural Português, Os Livros
dos Ancestrais.
Os Livros dos Ancestrais
está dividido em duas partes
e reúne poesia escrita entre
2015 e 2016, sobre temas
que evocam raízes, quotidiano, sentimentos, lugares e
pessoas.
António Gonçalves nasceu em
Luanda em 1960. Integrou a
Brigada Jovem de Literatura
em 1980. É membro da União
dos Escritores Angolanos,
da qual foi secretário-geral.
Durante dez anos, foi conselheiro cultural da Embaixada
de Angola em Cuba. Entre
a sua vasta obra publicada,
inclui-se “Gemido de Pedra”
(1995), “Versos libertinos”
(1996), “Buscando o Homem”
(2000), “Canto misterioso que
me acena com os Pés” (2011),
“Sobre Asas e Fios de Rosa”
(2014).
A colecção Troncos da Literatura, que integra obras inéditas
de autores angolanos consagrados, que têm contribuído
para modernizar o mosaico
literário nacional, resulta de
uma parceria entre a Editora
Acácias, Movimento Lev’Arte
e Camões/Centro Cultural
Português.

Nelson Sargento (Rio de Janeiro, 25/7/1924), que acaba de
completar 94 anos de idade
no ativo, como o demonstra a
sua participação, no espectáculo «Uma Sinfonia em Verde
e Rosa», ao lado do rapper
Criolo, de homenagem aos
90 anos da escola de samba
Mangueira, durante o Festival
X-Tudo, no Rio, é um dos monumentos vivos da velha guarda do samba. Também ator e
artista plástico, o compositor e
cantor Nelson Sargento, autor
de mais de 400 composições,
é um militante e oficiante do
samba desde os tempos da
sua interdição pelo governo,
na década de 1950, assinando
aquele que é considerado o
hino dos sambistas, Agoniza
Mas Não Morre.
No sentido mais rigoroso da
homenagem, propõe-se hoje a
audição do seu disco de 2008,
Versátil. Contando com 16
temas, onde a sua escola de
samba não poderia estar ausente em Século do Samba, o
lirismo que se espraia por todo
o disco, tem em Amar Sem
Ser Amado um dos seus mais
belos momentos. Acessível em
https://www.vagalume.com.
br/nelson-sargento/seculo-do-samba.html

Versátil
Nelson Sargento

Num tempo de xenofobia
crescente, um pouco por toda
a Europa, o realizador italo-americano Jonas Carpignano, indagando o que é ser
jovem numa Calábria onde as
mutações migratórias trazem
pela primeira vez africanos
ao seio da sua comunidade,
e onde a comunidade cigana
se tem vindo a instalar, o que
provoca como reacção a fuga
dos seus antigos habitantes,
faz de Ciganos da Ciambra –
filme realizado com pessoas
da própria comunidade e todas
analfabetas (sejam elas ciganas ou refugiados africanos),
com quem trabalhou os diálogos do roteiro – uma obra bela
e acutilante, verdadeiro libelo
expresso nesse olhar sobre o
crescimento e a passagem da
infância e adolescência à idade
adulta, num meio pobre e em
permanente transformação,
onde a violência grassa e as
leis da sobrevivência implacavelmente se impõem.
Premiado na Quinzena de
Realizadores em Cannes,
Ciganos da Ciambra representou a Itália como candidato ao
Óscar 2018 de Melhor Longa
Metragem em Língua Estrangeira.

Ciganos da Ciambra
Realização: Jonas Carpignano
Género: Drama

A Luz do Tom, documentário
baseado na biografia Antonio
Carlos Jobim – Um Homem
Iluminado, de Helena Jobim, e
roteiro escrito de parceria com
Miúcha Buarque de Holanda,
foi a derradeira obra de Nelson
Pereira dos Santos (São
Paulo, 22/10/1928 – Rio de
Janeiro, 21/4/2018), precursor
do Cinema Novo brasileiro
e um dos seus mais altos
expoentes.
Depois do documentário,
também de 2012, A Música
Segundo Tom Jobim, A Luz
do Tom forma um díptico da
incursão de NPS pelo universo
do genial criador de Garota de
Ipanema, Anos Dourados e
Águas de Março, entre tantas
outras músicas já património
imaterial da Humanidade,
trazendo-nos em Poema, no
mais rigoroso sentido do termo, a intimidade mais rente ao
coração dos encantamentos
do mundo e do ser chamado
Tom Jobim, a par da memória
da própria criação e seus
processos, num retrato sereno
e intimista, pela voz da irmã,
Helena Jobim, da sua primeira
mulher, Thereza Hermanny, e
da viúva, Ana Lontra Jobim.
Acessível em https://
www.youtube.com/
watch?v=N5br9QiacD8

A Luz do Tom
Realizador: Nelson Pereira
dos Santos
Género: Documentário
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Boa noite,
mister Naipaul

I

ntransigente, sombrio, conservador, irrascível, misantropo, sulfuroso, para além de outros adjectivos constantes
no catálogo dos seus numerosos inimigos pelo mundo fora,
V. S. Naipaul, tinha milhares de leitores que o adoravam por
isso mesmo.
Nativo das Índias Ocidentais, filho de uma família brâmane emigrante, sempre recusou ser considerado um escritor
das Antilhas, como mais tarde recusou com veemência a etiqueta de escritor britânico, mesmo depois de ser enobrecido
com o título de “sir” pela rainha.
Era, desesperadamente, o mais contemporâneo dos escritores da actualidade, no que essa actualidade tem de mais
marcante, a saber, a perda da identidade, que perseguiu ao
longo de centenas de páginas e viagens, refazendo dessa não
identidade a sua verdadeira identidade, demolindo poderes e
oposições, cristãos muçulmanos. Era saudavelmente odioso e
odiado.
Nascido em 1932, quando o império britânico atingia o
seu máximo esplendor, zurziu a exploração colonial no que
ela tinha de mais abjecto nas suas falsas grandezas nas páginas
“Na Curva do Rio”, mas também não poupou os chamados
movimentos de libertação, recusando-se a embarcar em nacionalismos românticos. Apanhou pancada de três em pipa,
como se costuma dizer. Dos leitores de Kipling e de Forster,
mas também dos leitores precedentes de D.H. Lawrence e
Huxley, referências oblíquas da literatura de viagens onde
misturava o ensaio, a intimidade diarística e a reportagem.
Pobre Naipaul!
Ninguém lhe perdoava o facto de abandonar maçadoras
conferências universitárias, com suas perguntas elaboradamente entediantes, para ir falar com o vagabundo da esquina.
Quando não era um vagabundo, era uma velha senhora inglesa vestida como um velho cromo de Salisbúria.
Os doutores detestavam-no, os escritores acusavam-no de
praticar jornalismo e os jornalistas acusavam-no de fazer literatura. Ele trocava-lhes as voltas, a ficção não tinha fronteiras
fixas, havia uma mobilidade constante.
Mas este escritor que não queria pertencer a nenhum
mundo, foi salvo pela sua infância em Port Spain, que ele re-
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corda em “Miguel Street” e “Uma casa para o senhor Biswas”.
O seu pai entre vários empregos precários, caixeiro de mercearia, pintor de tabuletas, era correspondente de um pequeno
jornal regional do arquipélago. Ambicionava ser escritor e foi
essa paixão que passou ao filho como uma bandeira
hereditária.
Estudante em Oxford com uma bolsa de estudo que ganhara num concurso literário no fim do secundário, debutou
na BBC, mas o cinzento ambiente londrino empurram-no
para o fundo de uma grande depressão com numerosas páginas recusadas pelos editores. Foi a descrição da sua rua em
Miguel Street e a descrição do seu pai como personagem do sr.
Biswas, que lhe conferem uma identidade própria, identidade
aliás, sempre ambígua e nunca totalmente assumida, uma
máscara encima de outra máscara.
A maior parte da sua obra, resultante de inúmeras viagens,
que o levam à India, Paquistão e Indonésia, mas também à
América Latina e África, testemunham uma vitalidade que o
leitor apressado arruma erradamente na prateleira dos “travel-writers”. O que fazia a diferença com o seu amigo Paul Theroux , que disputava o mesmo género, ou mesmo com Bruce
Chatwin, era a sua visão lucidamente sombria do mundo sem
redenção possível. Uma influência desesperante do “Coração
das Trevas”, de Joseph Conrad, de Kurtz e de Lord Jim.
Não seria companhia ideal para beber uma cerveja ao fim
da tarde em Luanda. Mas faz-me falta. Morreu em Londres, o
prémio Nobel da Literatura 2001.
Boa noite, Mister Naipaul!

“Ninguém lhe perdoava o facto de abandonar maçadoras conferências universitárias,
com suas perguntas elaboradamente entediantes, para ir falar com o vagabundo da
esquina”
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