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AFGHAN WOMEN NEWS 
CABUL, AFEGANISTÃO Um dos 
raros sites de informação 
que continuam a cobrir 
os acontecimentos no 
Afeganistão sob o regime 
talibã, esta agência noticiosa 
defende “a igualdade e a justiça 
de género” em todo o mundo 
e é dirigida pela jornalista e 
ativista dos direitos humanos 
Humira Saqib. Fundada em 
2012, a agência publica os 
seus artigos não apenas em 
inglês mas também em dari 
(persa) e pashtun, para poder 
chegar a todas as regiões do 
Afeganistão. afghanwomennews.com

1 THE ATLANTIC
WASHINGTON, EUA A 
antecipação é um dos pontos 
fortes da revista, desde a 
sua criação, em 1857. Esta 
venerável publicação, na qual 
escrevem os mais prestigiados 
autores da atualidade, soube, 
melhor do que qualquer outra 
revista norte-americana, 
virar-se para a internet, 
transformando a sua página 
num local de reflexão e de 
debate. www.theatlantic.com

L’ORIENT-LE JOUR
BEIRUTE, LÍBANO O diário 
francófono de Beirute nasceu, 
em 1971, da fusão de dois 
outros jornais L’Orient e Le Jour. 
Muito próximo da comunidade 
cristã – uma das 17 confissões 
religiosas do Líbano –, foi das 
principais vítimas de 15 anos de 
guerra civil no “País do Cedro”. 
É hoje o mais interessante diário 
libanês e um dos melhores do 
mundo árabe. www.lorientlejour.com

2 ROSSIA V GLOBALNOI POLITIKÉ
MOSCOVO, RÚSSIA Fundada 
em novembro de 2002 e 
concebida à semelhança da 
prestigiada Foreign Affairs, 
norte-americana, veio 
preencher a ausência de uma 
revista russófona reconhecida 
no estrangeiro em matéria 
de relações internacionais. 
Contando com a colaboração 
de especialistas do mundo 
inteiro, esta revista tem como 
propósito integrar as elites 
políticas e económicas russas 
nos grandes debates mundiais. 
Tem edições em inglês, checo e 
polaco. www.globalaffairs.ru

DIE ZEIT
HAMBURGO, ALEMANHA É a 
publicação de referência alemã 
e uma autoridade além-Reno. 
Este grande e exigente jornal de 
informação e de análise política 
distingue-se também pelo seu 
grafismo e iconografia muito 
apreciados. Tolerante e liberal, 
sai às quintas-feiras. www.zeit.de

LE TEMPS
LAUSANNE, SUÍÇA Título de 
centro-direita, apreciado 
pelos quadros, apresenta-se 
como o diário de referência da 
Suíça romanda e francófona. 
Consagra uma grande parte 
das suas páginas à atualidade 
internacional, mas também à 
económica e cultural. Tendo 
sido originalmente financiado 
pelos banqueiros privados da 
praça genebrina, está, desde 
abril de 2015, sob a égide do 
grupo de imprensa Ringier, 
sediado em Zurique. 
www.letemps.ch

NIKKEI ASIA
TÓQUIO, JAPÃO Conhecida, 
até setembro de 2020, como 
“Nikkei Asian Review”, a 
revista em língua inglesa e com 
sede em Tóquio mantém a 
linha editorial e uma cobertura 
rigorosa da Ásia. Reportagens, 
análises, investigação – 
sobretudo na área económica 
– fazem desta publicação uma 
fonte preciosa. asia.nikkei.com

3 THE GUARDIAN
LONDRES, REINO UNIDO 
Lançado em 1821, é o jornal de 
referência da intelligentsia, dos 
professores e dos sindicalistas. 
De orientação centro-

esquerda, mostra-se muito 
crítico em relação ao governo 
conservador. Ao contrário 
dos outros dois diários de 
referência, optou por ter um site 
de acesso livre, o qual partilha 
com a sua edição dominical, 
The Observer. www.theguardian.com

GANDHARA
CABUL, AFEGANISTÃO Site de 
informação anglófono que faz 
parte da Radio Free Europe/ 
Radio Liberty, rede norte-
americana com sede em 
Praga, na República Checa, 
que difunde para 23 países 
em 27 línguas. O seu diretor 
é Abubakar Siddique, repórter 
especializado na região e autor 
de uma obra de referência para 
entender a ascensão de grupos 
como os talibãs e a Al-Qaeda. 
gandhara.rferl.org

4 MIT TECHNOLOGY REVIEW
CAMBRIDGE, EUA Fundada 
em 1899, esta revista está 
instalada no campus do célebre 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). É a revista 
dos engenheiros, dos cientistas 
e dos homens de negócios que 
querem conhecer as novas 
tendências tecnológicas e as 
decisões políticas na matéria. 
www.technologyreview.com

CONNECTAS
AMÉRICA LATINA Plataforma 
jornalística que funciona como 
um “hub” transnacional que 
confedera cerca de 150 jornais 
em 20 países, do México à 
Guatemala, da República 
Dominicana ao Chile. Bene-
ficia de um reconhecimento 
internacional ligado à solidez 
dos conteúdos que publica. Foi 
lançada em 2013, por Carlos 
Eduardo Huertas, jornalista co-
lombiano que é também diretor 
de projeto no Centro Interna-
cional para os Jornalistas (ICFJ) 
de Washington. connectas.org

HK01
HONG KONG Semanário ligado 
ao jornal online com o mesmo 
nome, lançado em 2016. Com 
uma média diária de dois 
milhões de visitantes, segue 
as orientações políticas do 
governo em Pequim e é um dos 
portais noticiosos digitais mais 
lidos em Hong Kong. 
www.hk01.com
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Existe uma grande diferença entre tomar o poder e exercer o poder. A História 
do mundo está repleta de exemplos que o provam: desde o dos revolucionários 
que foram engolidos pela própria revolução (quase sempre...) até aos golpistas 
palacianos que prometem não derramar sangue, mas que logo se transformam em 
déspotas violentos. Nas democracias, embora sem consequências trágicas, também 
já vimos muitos candidatos capazes de inspirar multidões em campanhas eleitorais, 
mas que rapidamente ficaram isolados, após revelarem a sua completa inépcia nas 
tarefas da governação.

No Afeganistão, é preciso reconhecê-lo, os talibãs foram exímios na arte de 
reconquistar o poder. Vinte anos depois de terem sido escorraçados de Cabul, 
eles voltaram e tomaram a capital quase sem disparar um tiro. Limitaram-se a 
esperar o tempo que foi necessário e aproveitar, um a um, todos os erros cometidos 
durante duas décadas pelos invasores: uma intervenção militar que se transformou 
numa ocupação arrogante e incapaz de conseguir definir o seu objetivo final; a 
impopularidade de um governo corrupto que minou todas as relações de confiança 
com a população; a incapacidade manifesta para construir uma economia capaz de 
desenvolver uma nação, sem estar dependente da ajuda externa e do tráfico de ópio; 
a insistência no erro de querer implantar um sistema de administração ocidental 
num território de tradições e divisões tribais profundamente enraizadas.

Por causa disto tudo, foi muito recordado, nos últimos tempos, um velho ditado 
afegão acerca da quase impossibilidade de o país ser conquistado – mesmo quando é 
invadido pelas maiores potências, como sucedeu com os ingleses, soviéticos e norte-
americanos. É um provérbio tão simples quanto... profundamente realista: “Vocês 
têm relógios, mas nós temos o tempo.”

A verdade, no entanto, é que o tempo dos talibãs pode ter ficado esgotado 
precisamente no momento em que voltaram a ocupar o palácio presidencial de 
Cabul. O tempo deles não é o do governo, mas o da ação. Não é o de criar condições 
para garantir o bem-estar do povo, mas somente o de arregimentar o maior número 
possível de pessoas, mesmo à força, para um conflito permanente – já não contra 
o invasor estrangeiro mas sempre contra as “ideias” e os costumes que vêm do 
estrangeiro (seja lá o que eles considerem estrangeiro...).

O Afeganistão em que agora os talibãs tomaram o poder já não é o mesmo que 
existia no final do século passado, quando eles instauraram um regime brutal, 
completamente isolado dos restantes países e de qualquer tipo de valores que 
a generalidade do mundo, já nesses tempos, considerava normal. Nessa época, 
perante o silêncio e a complacência de todos, eles conseguiram instaurar uma 
quase Idade das Trevas, em que nem sequer era permitido ver televisão ou ouvir 
rádio. Agora, duas décadas depois, a população de Cabul já não sabe o que é viver 
sem um telemóvel nem acesso à internet. E, apesar de todos os erros cometidos 
noutros domínios, a “ocupação estrangeira” permitiu que milhares de mulheres 
tivessem acesso à escola e às universidades, além de ter permitido que muitas outras 
ocupassem lugares na Justiça, na Comunicação Social e na Administração Pública.

O mundo também já não é o mesmo, 20 anos depois. Em certa medida, tornou-
se mais cínico e indiferente – e, por isso, tantas autocracias florescem nestes 
tempos... – mas também ficou mais interligado e interdependente. Mais do que 
nunca, nenhum país consegue viver isolado dos restantes. Em especial, um país 
como o Afeganistão, completamente dependente da ajuda externa e, ainda por 
cima, extremamente vulnerável às alterações climáticas. Além disso, e no entanto, 
mantém intacta a sua importância estratégica, agora ainda mais reforçada, tendo 
em conta as rotas comerciais chinesas, o equilíbrio periclitante da Rússia, o balanço 
sempre escaldante entre a Índia e o Paquistão.

Os talibãs tomaram o poder. Saber por quanto tempo o vão conseguir manter é 
uma previsão difícil. Mas tudo o que o resto da comunidade internacional fizer ou 
não acerca do seu poder será, no entanto, determinante para se perceber melhor a 
realidade do mundo em que vivemos. 

O QUE FAZER   
QUANDO SE TOMA O PODER?

FOTO: GETTYIMAGES
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C
Abertos, de novo 

Chegou a hora  
de afastar o vírus...

MARTIRENA, CUBA

E agora para onde?
O regresso do soldado norte-americano, veterano das guerras mundiais,  

da Coreia, do Vietname, do Golfo, do Afeganistão... “Não podemos mantê-lo em casa, 
temos de arranjar-lhe uma atividade algures...”

GADO, QUÉNIA
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Livres?
“Com o certificado de vacinação, já pode 

partir à vontade em viagem”
CHAPPATTE, PARA NZZ AM SONNTAG, 

ZURIQUE, SUÍÇA

Conflito de vizinhos
Na fronteira entre a Argélia e Marrocos: 

“É só para te dizer que não quero mais 
conversas entre nós”

 DILEM, PARA LIBERTÉ, ARGÉLIA
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Autocrata 
dos tempos modernos

DANIEL ORTEGA

AS DETENÇÕES DE OPONENTES NICARAGUENSES SUCEDEM-SE DESDE 
JUNHO, E A COMUNIDADE INTERNACIONAL MOSTRA-SE IMPOTENTE.  

ATÉ ONDE IRÁ O DITADOR DE 75 ANOS?

Desde 2018 que os abusos de 
poder e as violações de direi-
tos humanos têm feito Daniel 

Ortega andar no fio da navalha. As úl-
timas decisões dele conseguiram aquilo 
que parecia impossível: aumentar ainda 
mais o seu descrédito no próprio país e 
no mundo inteiro. Conseguiu essa proe-
za pondo atrás das grades os adversários 
para as próximas eleições presidenciais, 
previstas para dia 7 de novembro, bem 
como os antigos companheiros de armas 
da Revolução Sandinista.

Não teve qualquer pejo em ordenar 
a detenção, por obscuros motivos com 
conotações políticas, de candidatos como 
Cristina Chamorro, Arturo Cruz e Félix 
Maradiaga Blandón, desqualificando-os 
na corrida eleitoral, e nem sequer poupou 
alguns dos seus mais próximos camaradas 
de luta, como Dora María Téllez, o antigo 
general Hugo Torres e o antigo vice-mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros Víctor 
Hugo Tinoco.

Ortega está no bom caminho para 
se tornar o enésimo ditador da História 
atormentada da Nicarágua. Isso fará dele 
o sucessor da dinastia Somoza, a mesma 

que ele tanto se esforçou por derrubar até 
que a Revolução Sandinista triunfasse, em 
1979. Paradoxalmente, adotou exatamente 
as mesmas práticas do que os Somoza. A 
primeira consiste em mentir e em obrigar 
aqueles que estão sob as ordens do Presi-
dente a fazer o mesmo. Por isso, tem os 
tribunais aos seus pés, debitando as acu-
sações de “gestão fraudulenta e embuste 
ideológico”, de “branqueamento de di-
nheiro, de bens e de ativos”, de “atentado 
à sociedade nicaraguense e aos direitos 
do povo”, de “tentativa de desestabili-
zação, ao propor bloqueios económicos 
e ao aplaudir as sanções dirigidas contra 
o país”, e ainda muitas mais, chegando 
mesmo à de “traição à pátria”.

Repressão e violência
“Eu nunca tinha visto nada parecido em 30 
anos”, declara José Miguel Vivanco, dire-
tor para a América Latina da ONG Human 
Rights Watch. Na realidade, os abusos de 
hoje são apenas as mais recentes manifes-
tações de uma velha política de repressão 
e de violência oficiais. Em 2018, quando 
ainda não havia nenhuma eleição à vista, 
Ortega já ultrapassava a linha que separa 

o Estado de Direito do autoritarismo. A 
Comissão Interamericana dos Direitos 
do Homem (CIDH) contou 328 mortos, 
entre abril de 2018 e setembro de 2019, 
várias centenas de prisioneiros políticos e 
milhares de pessoas forçadas ao exílio por 
causa da repressão exercida pelas Forças 
Armadas e pelos grupos paramilitares.

As Nações Unidas (ONU) e a Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA) 
concordam que o governo de Ortega co-
meteu crimes contra a Humanidade. “É 
por isso que na Nicarágua as pessoas têm 
medo, muito medo”, explica um habitante 
de Manágua que prefere manter o anoni-
mato, justamente por causa desse medo. 
Ele descreve o que vê hoje em dia nas ruas 
da capital: “As pessoas não podem mais, 
mas não se atrevem a sair à rua para se 
manifestarem. Vivemos desde 2018 num 
Estado policial, que se vota a exações com 
o próprio Exército ou com organizações 
parapoliciais ou paramilitares.”

Espírito de vingança
A Igreja, neste país maioritariamente cató-
lico, condenou igualmente as violações dos 
direitos humanos atualmente perpetradas. 
Isso explicará porque também ela é alvo de 
ameaças, como mensagens pintadas nas 
paredes dos locais de culto ameaçando de 
represálias os padres que tenham ousado 
denunciar esses abusos. O setor privado 
também prefere não se manifestar, após 

D
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...
Ortega está no caminho 
para se tornar o enésimo 
ditador da História 
atormentada da Nicarágua. 
Isso fará dele o sucessor 
da dinastia Somoza, que 
ele tanto se esforçou por 
derrubar

anos de idílio com Ortega ao abrigo de um 
controverso acordo batizado de “Diálogo 
e consenso”, como havia então relatado a 
Connectas. O facto de terem participado 
na greve de 2018 valeu às empresas uma 
vingança sob a forma de multas e de san-
ções, e elas conhecem agora um período 
de vacas magras devido à crise social e 
às consequências da pandemia. O Banco 
Mundial (BM) prevê um crescimento de 
-2,5% em 2021, o que, sublinha a mesma 
instituição, significa uma “interrupção dos 

progressos de combate à pobreza reali-
zados desde 2005”. Ortega poderá agora 
acusar a pandemia de estar na origem da 
crise, mas o Banco Mundial recorda que as 
causas são igualmente “os encerramentos 
voluntários de empresas privadas, as fugas 
de capitais, a perda de empregos e a quebra 
do turismo”. A isso juntam-se os quase 
10 mil nicaraguenses (maioritariamente 
jovens) que preferiram tentar a sua sorte 
na Europa, nos Estados Unidos da América, 
na Costa Rica ou no Panamá.
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O casal Daniel Ortega  

e Rosario Murillo controla o país  

e tem os filhos todos colocados  

em posições-chave

FOTO GETTY IMAGES

O nepotismo a que 
recorrem o Presidente e 
a vice-presidente, a sua 
todo-poderosa mulher 
Rosario Murillo, mostra 
bem que governar é ali  
uma questão de família

Consciente deste fenómeno migrató-
rio e das respetivas consequências para a 
sua popularidade, Ortega procura ocu-
par, de uma maneira ou de outra, os que 
ficaram. Uma delas consiste em levar os 
jovens a entrar para a Frente Sandinista 
de Libertação Nacional (FSLN), pagando-
-lhes para distribuírem, todos os meses, 
cabazes alimentares, num valor de cerca 
de 30 euros, às pessoas idosas e às famílias 
mais desprotegidas. Ao mesmo tempo, 
esses jovens exercem vigilância política, 
mantendo os olhos e os ouvidos bem aber-
tos, identificado assim o menor sinal de 
rebelião. Será que tais ações refletem o 
desespero de um governo cuja imagem se 
degrada dia para dia? Em meados do ano 
passado, três em cada quatro nicaraguen-
ses consideravam que o país estava “no 
mau caminho” (segundo uma sondagem 
CID-Gallup).

Ditadura forjada na sombra
Alguns pensam que as medidas extremas 
hoje em dia tomadas, como o encarcera-
mento dos membros da oposição, se li-
mitam a obedecer a um velho esquema. 
“Trata-se de uma ditadura que se forja na 
sombra, há muito tempo”, comenta um 
analista político nicaraguense sob ano-
nimato. “Não se lhe pode chamar outra 
coisa. Ortega deixou de ser o homem da 
revolução, um dos que clamavam que era 
preciso governar com os que estavam em 
baixo, para ser aquele que, uma vez che-
gado ao poder ou estabelecendo acordos 
com outros setores, deitou a mão a tudo 
o que lhe poderia assegurar um poder ab-
soluto.” “Após ter acedido à presidência 
em 2006 e demonstrado a sua habilidade 
política”, prossegue ele, “procurou pôr 
ao seu serviço o poder judicial, a polícia 
(que se tornou a sua guarda pretoriana) e 
o Exército, no qual ele se apoia para além 
do quadro institucional”.

O “somozismo” de Ortega não se fica 
por aqui: o nepotismo a que recorrem o 
Presidente e a vice-presidente, a sua 
todo-poderosa mulher Rosario Murillo, 
mostra bem que governar é ali uma ques-
tão de família – ao puro estilo Somoza. 
Como dizia o diário espanhol El País, em 
abril, “os oito filhos do casal que vivem 
na Nicarágua têm o título de conselheiro 
presidencial, controlam o setor da distri-
buição de petróleo e são titulares de um 
contrato com o Estado. Só entre 2018 e 
2019, foram transferidos 936 mil dólares 
para o império mediático e publicitário 
dos filhos Ortega Murillo, em virtude 
de contratos oficiais”. A família Ortega 
inaugurou mais outra frente, cujo objetivo 
é açaimar os meios de comunicação. As 
ofensivas são incessantes e dirigidas pela 
vice-presidente em pessoa. Vão do aumen-
to do imposto sobre o papel (para tornar 
os jornais inviáveis) à manipulação das 
licenças de emissão atribuídas às estações 
de rádio e às cadeias de televisão (para 
neutralizar as que se tornem incómodas).

Silêncio internacional
Quem irá pôr cobro a isto?, perguntam 
os nicaraguenses. “Nós não sabemos, 
mas estamos muito surpreendidos com a 
inação da comunidade internacional”, de-
clara um deles. “A reação tarda em chegar, 
como durante todos aqueles anos em que 
os Somoza foram somando impunemen-
te abusos. Resta agora ver se as últimas 
sanções e declarações servirão de alguma 
coisa.” Ele quer falar das medidas adotadas 
pelos Estados Unidos da América contra 
alguns elementos próximos de Ortega e 
altos responsáveis do seu governo. A ONU 
condenou “as perseguições e as detenções 
de oponentes do governo e de candidatos 
a funções públicas”,e pediu ao regime 
que lhes restituísse os direitos políticos e 
respeitasse as leis internacionais dos di-
reitos humanos. Poucos dias antes, o se-
cretário-geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, havia 
advertido de que aquilo que se passava na 
Nicarágua tinha outro nome: “O poder tal 
como ele é exercido na Nicarágua altera a 
ordem constitucional e o Estado de Direi-
to. Isso deslegitima o governo e, portanto, 
são necessárias medidas, em conformida-
de com o Artigo 21 da Carta Democrática 
interamericana.” “Quando o poder não é 
exercido no respeito pelo Estado de Direito e 
pela ordem democrática, [trata-se de] uma 
ditadura”, havia ele insistido. No passado 
dia 15 de junho, o Conselho Permanente da 
OEA adotou uma resolução que denuncia 
as “detenções arbitrárias” ordenadas por 
Ortega: 26 países votaram a favor, e a Ar- C

O
U

RR
IE

R 
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L

Manágua

HONDURAS

BELIZE

G
U
A
TE
M
A
LA

NICARÁGUA

MÉXICO

COSTA
RICA

Lago
Nicarágua

Oceano
Pacífico

Mar das
Caraíbas

200 km

SALVADOR



13OUTUBRO 2021 - N.º 308

R
Contexto

Unidos na vida  
e no poder
Ao apresentar a sua candidatura 
comum, a 3 de agosto, o casal 
constituído pelo Presidente 
nicaraguense Daniel Ortega, de 75 
anos, e pela mulher, a vice-presidente 
Rosario Murillo, de 70 anos, pôs 
fim ao falso suspense que pairava 
sobre a intenção de disputarem 
um novo quinquénio. O antigo 
guerrilheiro sandinista já passou 26 
anos à frente da Nicarágua desde 
o derrube da dinastia Somoza, em 
1979. Em novembro, irá disputar um 
quarto mandato consecutivo, e a sua 
vitória parece assegurada. O quadro 
eleitoral “não inclui nenhum setor da 
oposição combativa nem nenhuma 
das personalidades que tiveram algum 
papel nas manifestações de abril de 
2018”, lamenta o site informativo 
DIVERGENTES. Desde o mês de junho, 
a detenção de 31 militantes, entre 
os quais sete pré-candidatos à 
Presidência, ostracizou a oposição. 
Os candidatos restantes são “recém-
chegados e sem experiência política”, 
constata o LA PRENSA (da oposição), 
e, ”na sua maioria, reconhecem 
que seria preciso um milagre para 
vencerem”. É essa a estratégia do casal 
presidencial: conservar as aparências 
do quadro democrático, esvaziando-o 
de substância. Um método que não 
engana ninguém, mas contra o qual a 
oposição continua impotente.

gentina, o México, as Honduras, o Belize 
e a República Dominicana abstiveram-se. 
Só a Nicarágua, São Vicente e Granadinas 
e a Bolívia votaram contra. Esta maioria 
permite à OEA aplicar a Carta Democrática 
Interamericana e suspender a Nicarágua 
da organização.

Muitos pensam que Ortega pôs na 
balança essa eventualidade a par da 
possibilidade de dispor de outros apoios 
que, a longo prazo, lhe pudessem vir a 
ser mais proveitosos. À cabeça da lista 
figura o de Vladimir Putin: ainda há dois 
anos, por ocasião do 40º aniversário da 
Revolução Sandinista, o Presidente russo 
enviou uma mensagem afirmando que a 
Nicarágua poderia “contar sempre com 
a ajuda da Rússia”. A China, que mostra 
desde há alguns anos um vivo interesse 
pela América Latina, figura na segunda 
posição. Além disso, sublinham certos 
analistas, o Império do Meio nunca re-
nunciou completamente ao projeto de 
canal interoceânico na Nicarágua, hoje 
em dia suspenso.

Autocrata da informação
Uma coisa é certa, em todo o caso: Ortega 
já manobra todas as casas do modelo de 
governo autoritário que beneficiam dos 
favores destes dois importantes atores 
geopolíticos. É o novo modo de utiliza-

Daniel Ortega preenche, portanto, 
cada vez mais os critérios para figurar 
na lista dos autocratas de última gera-
ção, ao lado de Vladimir Putin, na Rússia, 
de Viktor Orbán, na Hungria, de Recep 
Tayyip Erdogan, na Turquia, de Alexander 
Lukashenko, na Bielorrússia, de Mahathir 
Mohamad, na Malásia, de Hugo Chávez e 
do seu sucessor, Nicolás Maduro, na Ve-
nezuela. As coisas correriam melhor na 
Nicarágua se Ortega decidisse permitir 
o regresso das liberdades e, com elas, o 
retorno da democracia. A probabilidade de 
que ele o faça é tão fraca quanto a de que 
ele admita que, mais cedo ou mais tarde, 
terá de responder, perante o seu povo e 
a justiça internacional, pelos crimes de 
Estado que enlamearam a sua passagem 
pelo poder. 

ção seguido pelos regimes “iliberais” que 
ostentam vestes democráticas (sobretudo 
no que respeita às eleições), mas não ga-
rantem as liberdades civis e não permitem 
qualquer controlo das operações de voto. 
Dado o que ali se passa, a Nicarágua é um 
novo exemplo daquilo a que Sergei Gu-
riev, do Instituto de Estudos Políticos de 
Paris, e Daniel Treisman, da Universidade 
da Califórnia, chamam “autocratas da in-
formação”, um novo modelo de ditadura. 
Trata-se, explicam eles, de uma “nova 
forma de autoritarismo […] mais bem 
adatada à era dos meios de comunicação 
planetários, da interdependência econó-
mica e das tecnologias da informação”. 
São ditadores que “concentram o poder, 
reprimem a oposição, eliminam os órgãos 
de controlo e os contrapoderes” sem terem 
forçosamente de recorrer a uma repressão 
violenta. Estes autocratas ameaçam, além 
disso, “transformar a ordem mundial à sua 
imagem, substituindo a Lei e os princípios 
de liberdade pelo cinismo e pela corrup-
ção”. Não necessitam de golpes de Estado 
porque tomam o poder vencendo eleições 
espantosamente “irrepreensíveis”: Guriev 
e Treisman recordam que os observadores 
internacionais descreveram o escrutínio 
que deu a vitória a Hugo Chávez, em 1998, 
como o mais transparente da História da 
Venezuela.
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Vacinas

VACINAS
O fracasso 

Covax
LANÇADO EM 2020 PARA DISTRIBUIR VACINAS 

ANTI-COVID AOS PAÍSES POBRES, O PROGRAMA 
ESTÁ A FICAR SEM DONATIVOS E TEM DIFICULDADE 
EM TRANSPORTAR AS DOSES – DE TAL FORMA QUE 

JÁ HÁ QUEM DUVIDE DO SEU FUTURO

The New York Times
Nova Iorque
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países ricos. Na realidade, o Covax tem 
dificuldade em abastecer-se e acusa um 
atraso de 500 milhões de injeções no seu 
objetivo. Os países pobres encontram-
-se perigosamente expostos, enquanto a 
variante Delta se espalha à velocidade da 
luz – um cenário que o programa deveria 
justamente prevenir. 

Risco das variantes
A necessidade urgente de vacinar o con-
junto da população mundial vai muito além 
da proteção das populações mais desfa-
vorecidas. Quanto mais o vírus circula, 
mais perigoso se torna, mesmo para os 
vacinados dos países ricos. Sem bilhões 
de doses suplementares, os especialistas 
temem que novas variantes surjam e po-
nham o mundo inteiro em risco.

“O Covax não é um fracasso, mas está 
a caminho disso”, lamenta [a nigeriana] 
Ayoade Alakija, que codirige o programa 
de distribuição de vacinas da União Afri-
cana [AVDA]. “Não temos realmente outra 
escolha. O Covax deve funcionar para o 
bem de toda a Humanidade.”

As doses estão finalmente a chegar, 
graças à administração Biden, que adquiriu 
500 milhões de unidades à Pfizer-BioN-
Tech e está a distribui-las através do Co-
vax. A doação é a peça central de uma 
vasta promessa feita pelas democracias 
ocidentais. Espera-se que as primeiras 
doses sejam enviadas no decurso deste 
mês [agosto 2021].

Mas o presente dos EUA, no valor de 
3,5 mil milhões de dólares [2,9 mil milhões 
de euros], é uma faca de dois gumes. Se 
acreditarmos no relato de uma conversa 
entre responsáveis do Covax e membros 

do governo norte-americano, Washington 
transferiu centenas de milhões de dólares 
inicialmente destinados a apoiar campa-
nhas de vacinação em países pobres [o 
Presidente tinha prometido uma primeira 
doação no valor de dois mil milhões de 
dólares, tornando-o o maior contribuinte, 
à frente da Alemanha e do Reino Unido]. 
Os países pobres carecem de recursos para 
comprar combustível e transportar doses 
para as clínicas, para formar pessoal encar-
regue de os administrar e para convencer 
as pessoas a serem vacinadas. Enquanto 
os funcionários do Covax estão a fazer os 
possíveis para preencher esta lacuna fi-
nanceira, a questão primordial é saber se 
o programa pode ultrapassar os erros e o 
desequilíbrio dos poderes que o puseram 
à mercê dos países ricos e das empresas 
farmacêuticas. E que é igualmente minado 
por atrasos e lutas internas.

É verdade que o Covax forneceu vacinas 
a países pobres mais rapidamente do que 
o habitual e criou um sistema que permite 
compensar os pacientes em caso de efeitos 
secundários graves e aliviar os laboratórios 
de toda a responsabilidade legal – poupando 
a estes países meses de negociações. No 
entanto, os [191] milhões de doses entre-
gues pelo programa [a 10 de agosto] – a 
maioria das quais gratuitas para os países 
pobres, outras pagas por Estados como o 

Em junho, quando o número de pessoas 
a morrer de Covid-19 disparava em toda 
a África, 100 mil doses da vacina Pfi-
zer-BioNTech chegaram ao Chade. Esta 
remessa parecia provar que o programa 
Covax, copatrocinado pelas Nações Uni-
das e concebido para assegurar o acesso 
à vacinação em todo o mundo, era capaz 
de fornecer as vacinas mais cobiçadas aos 
países menos desenvolvidos. No entanto, 
cinco semanas mais tarde, o ministro da 
Saúde chadiano informou que 94 mil doses 
não tinham sido administradas.

Não muito longe, no Benim, apenas 
267 injeções são admnistradas todos os 
dias. O ritmo da vacinação é tão lento 
que 110 mil doses de AstraZeneca forne-
cidas pelo Covax [144 mil doses tinham 
sido entregues em março] chegaram ao 
termo do prazo de validade. De acordo 
com relatórios confidenciais datados de 
julho, o Covax está a acompanhar de perto 
a situação em, pelo menos, nove países 
africanos, onde as doses destinadas às 
populações mais pobres correm o risco 
de ser desperdiçadas este verão.

Após meses de passos em falso e de-
silusões, este engarrafamento de vacinas 
ilustra uma das maiores dificuldades do 
Covax: o encaminhamento das doses, 
a partir da pista dos aeroportos até aos 
braços dos doentes. No entanto, poucos 
responsáveis reconhecem o problema.

O programa, uma aliança multibi-
lionária entre as organizações de saúde 
mundiais e associações sem fins lucra-
tivos, foi concebido como uma potência 
internacional, cujo poder de compra 
permitiria aos países mais pobres o aces-
so às vacinas tão rapidamente como os 
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Canadá – permanecem muito aquém do 
objetivo traçado. Até agora, 640 milhões 
de doses já deveriam ter sido entregues.

Dinheiro manda mais
[O epidemiologista] Seth Berkley dirige a 
Gavi [a Aliança Global de Vacinas], a or-
ganização que está no coração do Covax. 
Segundo ele, a escassez de vacinas era ine-
vitável, devido à falta de financiamentos 
iniciais. Em caso de problemas de distri-
buição, como no Chade ou no Benim, os 
responsáveis do Covax tentam “transferir 
doses noutros países e, depois, trabalhar 
com os Estados em causa para melhorar a 
sua capacidade [de distribuição]”, explica.

Defensores e críticos do sistema con-
cordam num ponto: ele precisa de ser me-
lhorado, e rapidamente. De acordo com 
documentos internos confidenciais, no 
início de julho, 22 países indicavam que 
tinham esgotado – ou quase – as doses 
fornecidas pelo programa. Alguns deles 
confrontam-se com uma explosão do 
número de mortes.

O Covax esperava ser um dos maiores 
compradores de vacinas do mundo, tanto 
para os países pobres como para os mais 
ricos, o que lhe teria dado uma influência 
suficiente para intimidar os fabricantes. 
Mas se os países ricos se comprometeram a 
fazer doações, também se revelaram maus 

parceiros. O Reino Unido negociou o direi-
to de os membros mais ricos escolherem 
as vacinas que compram através do pro-
grama, o que gerou atrasos, segundo Kate 
Elder, conselheira em política de vacinação 
da organização Médicos Sem Fronteiras. 
Acima de tudo, os países desenvolvidos 
têm competido entre si, pagando mais para 
garantir doses, ao mesmo tempo que tra-
vam os compromissos financeiros de que 
o Covax precisava para assinar contratos.

“Não se pode mendigar no meio de 
uma pandemia”, lamenta Nicole Lurie, 
diretora norte-americana da Coligação 
para as Inovações em Matéria de Prepa-
ração para Epidemias (CEPI), referindo-se 
à procura frenética de dinheiro.

Dúvidas africanas
Originalmente, o Covax deveria fornecer 
enormes quantidades de doses fabricadas 
pelo Instituto Serum, um laboratório in-
diano, mas face ao surto que enfrentou 
em março, Nova Deli suspendeu as suas 
exportações. Muitos países pobres foram 
deixados ao abandono: ainda que, muitas 
vezes, tivessem sido deixados fora do pro-
cesso de tomada de decisão, eles contavam 
com o programa. 

Segundo Ayoade Alakija, que lidera 
a distribuição em África, as autoridades 
de saúde africanas mal foram consultadas 

quando o objetivo original de vacinar pelo 
menos 20% das populações mais pobres 
foi fixado para meados de 2020. Os res-
ponsáveis do Covax, segundo ela, tinham 
dito que África não estava em risco e que 
a imunidade de grupo não era necessária, 
o que é desmentido por um porta-voz da 
Gavi. Este último explica que aquele obje-
tivo foi estabelecido no contexto de “re-
cursos limitados” e “compreensão limitada 
da epidemiologia da Covid-19”, e que o 
programa tem agora fundos suficientes 
para vacinar quase 30% das populações 
mais pobres.

Inquietos, 17 países elegíveis para do-
ses gratuitas de Covax, incluindo Ruanda, 
fizeram acordos diretamente com a Pfizer.

Em maio de 2021, o Covax estava 
prestes a entrar num novo acordo com 
[o laboratório norte-americano] para 
comprar doses a preços baixos. Já tinha 
encomendado 40 milhões de doses em 
janeiro, e o novo contrato devia ser para 
volumes muito maiores. Mas, nos bastido-
res, houve tensão entre a Pfizer e o Covax, 
de acordo com duas pessoas próximas das 
negociações. A empresa queria que estas 
doses fossem distribuídas apenas aos países 
mais pobres. Ora, enquanto sistema cen-
tralizado de aquisição de vacinas, o Covax 
insistia em honrar também as encomendas 
de países ricos que tinham adquirido do-
ses diretamente a preços mais elevados. 
A Coreia do Sul, por exemplo, recebeu 
vacinas Pfizer através deste mecanismo.

Para aliviar as preocupações da Pfizer, 
a Casa Branca ofereceu-se para comprar 
uma grande quantidade de vacinas à em-
presa e doá-la aos países mais pobres do 
programa, bem como à União Africana. 
Segundo duas pessoas próximas do dos-
sier, os Estados Unidos da América estão a 
pagar cerca de sete dólares por dose, cerca 
de um terço do que os norte-americanos 
pagam pela vacina da Pfizer. De acordo 
com o dr. Berkley, da Gavi, estas compras 
permitiram ao Covax obter mais doses, 
mais rapidamente.

O acordo tem sido bom para a Pfizer e a 
administração Biden, uma vez que colocou 

...
Os países desenvolvidos 
têm competido entre 
si, pagando mais para 
garantir doses, ao mesmo 
tempo que travam os 
compromissos financeiros 
de que o Covax precisava 
para assinar contratos
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os EUA na vanguarda da vacinação global. 
Mas também revelou as dificuldades do 
Covax de se abastecer por si só, o que pre-
judicou a sua reputação e a sua capacidade 
de negociar com outros laboratórios.

Entregas atrasadas
A CEPI, que copatrocina o Covax, tem in-
vestido fortemente na aceleração do fabri-
co de várias vacinas. Mas os problemas de 
produção atrasaram as entregas em junho 
da AstraZeneca, o maior fornecedor do 
Covax (desde então, as entregas foram 
retomadas, diz a empresa). A Johnson & 
Johnson, que também encontrou dificul-
dades, ainda não entregou nenhuma das 
[200 milhões] doses encomendadas pelo 
Covax [o grupo espera fazê-lo este ano]. 
Alguns fabricantes, incluindo a Moderna e 
dois laboratórios chineses, só recentemen-
te concordaram em abastecer o programa.

“Estão a ser feitas, pelo menos, 200 
milhões de doses em todo o mundo todas 
as semanas, pelo que não há problemas de 
abastecimento”, diz o dr. Bruce Aylward, 
um conselheiro sénior da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Mas a indústria e 
os líderes mundiais escolheram favorecer 
os países ricos, nota: “É uma questão de 
prioridades.”

Com 1,7 mil milhões de doses suple-
mentares esperadas até dezembro, os 
responsáveis do Covax receiam que al-
guns países não estejam preparados para 
administrar as vacinas subitamente dis-
poníveis. Confrontados com atrasos de 
entrega e envios incertos, alguns têm sido 
demorados a organizar-se. “É muito mais 
fácil acelerar a vacinação quando se tem 
um abastecimento estável e constante”, 
diz [a britânica] Lily Caprani, responsá-
vel pela defesa e promoção das vacinas 
da UNICEF.

O Covax contava com subvenções 
e empréstimos do Banco Mundial para 
financiar a implantação nos países mais 
pobres. Mas devido a ruturas de abaste-
cimento por parte da agência das Nações 
Unidas, os países gastaram a maior parte 
deste dinheiro em doses.

Em junho, a direção da Gavi apro-
vou um financiamento de 775 milhões 
de dólares para a distribuição, dos quais 
500 milhões eram provenientes de uma 
subvenção dos EUA (para além do acordo 
com a Pfizer). Mas, de acordo com as au-
toridades sanitárias, a distribuição ainda 
precisaria de mil milhões de dólares [853 
milhões de euros] para completar os 1,8 
mil milhões disponíveis no final de junho.

Os custos não param de aumentar, 
uma vez que as doses da Pfizer devem ser 
armazenadas [de preferência] a tempera-

turas extremamente baixas [entre -90 °C 
e -60 °C, recomenda o fabricante, embora 
desde maio a Agência Europeia de Medi-
camentos recomende a conservação em 
refrigeração durante um mês]. O Covax 
precisa de instalar 250-400 congeladores 
suplementares e geradores de emergência. 
Os funcionários africanos receiam que as 
suas redes elétricas fiquem sobrecarrega-
das. Por enquanto, alguns países como o 
Chade não têm os meios necessários para 
encaminhar as doses da Pfizer para fora 
das grandes cidades.

Para comprar os congeladores, o Co-
vax conta com os 220 milhões de dólares 
[170 milhões de euros] prometidos pela 
Alemanha, em fevereiro. Mas um impasse 
burocrático está a impedir que o dinheiro 
seja libertado, o que ilustra os problemas 
mais vastos de atrasos no financiamento. 
Berlim especificou que o dinheiro deveria 
ser distribuído através da UNICEF, mas 
insistiu em dá-lo primeiro ao Covax, cujas 
finanças são geridas pela Gavi. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento, a Alema-
nha não queria enviar o dinheiro enquanto 
as duas agências não tivessem apresentado 
um plano de despesas conjunto, atrasando 
o pagamento até ao início de julho. Mas a 
Gavi, que controla a forma como o dinheiro 
é gasto, ainda não transferiu os fundos 
para a UNICEF.

“O Covax é como um grupo de projeto 
sem gestor de projeto”, resume Andrea 
Taylor, uma investigadora da Universidade 
Duke [nos EUA], que estuda campanhas 
globais de imunização. “Tudo o que eles 
fazem é muito lento.” Um porta-voz da 
Gavi responde que qualquer processo de 
doação leva tempo, que a aliança tem uma 
longa história de parceria financeira com a 
UNICEF e que utilizará um processo mais 
rápido para novos financiamentos.

Alguns países africanos já utilizaram 
a grande maioria das suas doses Covax. 
Mas, segundo documentos confidenciais, 
o financiamento para distribuição ficou 
aquém do que o programa estimou ser 
necessário em várias dezenas de países 
de baixos rendimentos.

Embora os norte-americanos estejam 
agora a pressionar o Covax a preparar-se 
para receber as preciosas doses da Pfizer, os 
países ricos estão relutantes em financiar 
tal operação, dizem os especialistas. Estas 
dificuldades são, para alguns, a prova de 
que o Covax precisa de delegar mais em 
ONG humanitárias e organizações locais 
no terreno.

“Eles não parecem compreender que 
é impossível centralizar tudo”, diz Mark 
Dybul, professor na Universidade George-
town [nos EUA], receando de que “acabem 
com muitas vacinas em mãos”. 

Vacinas

...
“O Covax é como um 
grupo de projeto sem 
gestor de projeto”, 
resume Andrea Taylor, 
uma investigadora da 
Universidade Duke, nos 
EUA. “Tudo o que eles 
fazem é muito lento” 

Contexto

O que é o Covax?
Lançado em abril de 2020 por iniciativa da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Covax é uma aliança de mais de 190 países, em-
presas farmacêuticas, fundações e organizações das Nações Unidas. 
Atuando como fornecedor central de doses, o sistema visa assegurar 
o acesso global e equitativo às vacinas contra a Covid-19. O progra-
ma é cogerido pela OMS, a Coligação para a Inovação na Preparação 

contra Epidemias (CEPI, na sigla em inglês) e a Aliança Global de 
Vacinas (Gavi), aos quais se junta o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), o maior comprador mundial de vacinas, como um 

“parceiro de implementação” para a aquisição e entrega. O Covax 
pretende adquirir dois mil milhões de doses até ao final do ano – com 

uma reserva de 5% para administração de emergência – e apoia a 
investigação de futuras vacinas. De acordo com a UNICEF, até 11 de 

agosto, mais de 193 milhões de doses foram enviadas através das 
instalações, na sua maioria da AstraZeneca.
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África desconfia 
do Covax

Responsáveis da saúde criticam a gestão e o paternalismo  
do programa, que devia facilitar um acesso equitativo às vacinas
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Os primeiros carregamentos 
de vacinas contra a Covid-19 
doadas pelos Estados Unidos 
da América estão a chegar a 

África. No domingo, a Nigéria recebeu 
quatro milhões de doses de Moderna. A 
22 de julho, um milhão de doses da John-
son & Johnson foi entregue na Tanzânia. 
Burquina Faso, Etiópia e Djibuti também 
receberam doses alguns dias antes. No to-
tal, Washington prometeu 500 milhões de 
doses para 2021 e 2022 ao sistema Covax, 
a iniciativa da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) que visa facilitar o acesso 
às vacinas contra a Covid-19, particular-
mente aos países de baixos rendimentos.

Mas esta boa notícia não chega para 
esconder uma raiva crescente em Áfri-
ca contra o sistema Covax. Até à data, 
forneceu 31 milhões de doses de vacina 

O

ILUSTRAÇÃO DE TOM, PARA TROUW, AMESTERDÃO

Vacinas
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te com vacinas fornecidas diretamente 
pela China.

É neste contexto que o testemunho de 
John Nkengasong ao Health Policy Watch, 
um jornal online de saúde publicado em 
Genebra, é revelador. O diretor dos Cen-
tros Africanos de Controlo e Prevenção 
de Doenças receia que a Covid-19 este-
ja a seguir o mesmo padrão que a sida. 
“Entre 1996 e 2006, cerca de 12 milhões 
de africanos morreram devido à falta de 
acesso a tratamento. Com a pandemia, que 
faz um regresso feroz em muitos países 
africanos, o número de infeções e mortes 
está a aumentar de dia para dia”, diz. “A 
História não se deve repetir perante os 
nossos olhos.”

Para John Nkengasong, o acesso desi-
gual às vacinas não é apenas uma questão 
de dinheiro mas também de gestão do 
Covax, cuja principal tarefa é mobilizar 
recursos financeiros, negociar compras 
aos melhores preços e assegurar a distri-
buição. No ano passado, quando a corrida 
às vacinas estava no auge – apesar de ainda 
não ter sido aprovada nenhuma vacina 
–, não tomou opções sobre entregas fu-
turas, deixando o caminho aberto para 
os países ricos comprarem tanto quanto 
quisessem, e por vezes até mais do que 
precisavam.

Assim, quando os fabricantes de vaci-
nas começaram a produzir em janeiro de 
2021, não havia nenhuma para o Covax. 
Foi preciso esperar até ao final de feve-
reiro para fazer a sua primeira entrega 
no Gana e na Costa do Marfim. Depois, o 
sistema colapsou em março. Os funcio-
nários tinham confiado numa empresa 
indiana – o Instituto Serum – para o es-
sencial das suas compras, mas este parou 
todas as entregas por ordem do gover-
no indiano, que enfrentava, ele próprio, 
um surto de casos. O [bilionário] Strive 
Masiyiwa, que dirige a Equipa de Tarefa 
Africana de Aquisição de Vacinas (Avatt) 
da União Africana (UA), não compreende 
a dependência de um único fornecedor.

Numa resposta escrita ao Le Temps, o 
Covax promete que o ritmo de entrega em 
África aumentará no segundo semestre do 
ano e diz que está “no bom caminho para 
entregar 520 milhões de doses de vacina 
ao continente até dezembro e atingir o 
número de mil milhões no primeiro tri-
mestre de 2022. O objetivo de 60% de taxa 
de imunização até ao final do ano será, 
então, atingido”. E acrescenta: “Isto exige 
que os Estados e a indústria farmacêutica 
deem prioridade ao fornecimento de va-
cinas ao sistema Covax, para que cheguem 
àqueles que mais necessitam delas.” Há 
uma semana, a própria diretora do Covax, 

Aurélia Nguyen, deixou claro que estava 
“insatisfeita com a falta de progresso”.

A desconfiança já está instalada. Stri-
ve Masiyiwa também denuncia a falta de 
transparência do sistema. Segundo ele, 
os países africanos foram quase obriga-
dos a aderir ao sistema Covax. Depois, 
não tiveram acesso a toda a informação, 
especialmente sobre as suas pré-enco-
mendas em quantidade insignificante. 
“Quando os problemas surgiram, já era 
demasiado tarde para tapar os buracos”, 
queixa-se ao Health Policy Watch. Atin-
gida duramente pela primeira vaga da 
pandemia e sem vacinas, a África do Sul 
foi ao mercado e pagou mais pelas vacinas 
da AstraZeneca do que a União Europeia 
pagou pelo mesmo produto.

Para quebrar a lógica da doação, a 
Avatt iniciou o seu próprio programa 
de aquisição, obtendo nomeadamente 
a garantia de um compromisso da John-
son & Johnson de fornecer cerca de 400 
milhões de vacinas. Está também em 
conversações com fabricantes chineses 
de vacinas, entre outros.

As declarações de Catherine Kyobu-
tungi, epidemiologista ugandesa e dire-
tora do Centro de Pesquisa em População 
e Saúde em África, com sede em Nairobi, 
também não passaram despercebidas. Na 
última edição do Development Today, 
uma publicação da Agência Norueguesa 
de Cooperação para o Desenvolvimento, 
descreve o Covax como uma organização 
“paternalista, orientada pelos doadores 
e baseada numa mentalidade de países 
ricos que ajudam os países pobres”. E 
acrescenta: “Um pequeno grupo de pe-
ritos sentou-se em Genebra e definiu [...] 
a solução para um continente de 1,3 mil 
milhões de pessoas. Apresentaram-na 
de forma atrativa, comercializaram-na 
e promoveram-na, até descobrirmos 
que África recebe apenas 1% do total de 
vacinas do mundo.” 

a 46 países africanos, em comparação 
com 3,3 mil milhões de doses que fo-
ram administradas em todo o mundo. Isto 
representa uma taxa de vacinação de 2% 
da população africana. Em comparação 
com países ricos e grandes economias 
emergentes, como a China, 60% da po-
pulação adulta já recebeu pelo menos uma 
dose de vacina. Os únicos países africanos 
que conseguiram vacinar mais de 10% 
da sua população – Seicheles, Maurícias, 
Comores, Marrocos, Djibouti, Zimbábue 
e Botsuana – fizeram-no principalmen-

“Antivacina, presumo…?”, diz um 
ocidental com um carregamento 
de vacinas para a terceira dose

...
Um grupo de peritos 
definiu a solução para 
um continente de 1,3 
mil milhões de pessoas. 
Apresentaram-na 
de forma atrativa, 
comercializaram-na e 
promoveram-na, até 
descobrirmos que África 
recebe apenas 1% do total 
de vacinas do mundo
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“O vosso país 
tornou-se um 
paraíso para 

criminosos!”
A 6 de julho, o jornalista holandês Peter R. de Vries foi baleado 

em Amesterdão, provavelmente por membros da Mocro Maffia, 
e morreu a 15 de julho. Numa carta aberta, o jornalista  

e especialista italiano em crime organizado Roberto Saviano 
acusa o país de se ter tornado “o ramo podre da Europa”
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Holanda

Estou a dirigir-me a si, Holanda. 
Dirijo-me a vocês, holandeses, 
para vos fazer uma pergunta: 
conhecem-se assim tão mal? 

Têm realmente uma imagem tão diferente 
da realidade de vós próprios? A Holanda é 
um dos países mais criminosos do mundo. 
Eu sei, os que me estão a ler, neste momento, 
terão levantado as sobrancelhas e, depois, 
franzido o sobrolho. Alguns terão deixado 
de ler este artigo de imediato. A maioria 
ter-me-á mandado para o inferno. Os mais 
benevolentes dirão que estou a delirar; os 
maldosos que sou um inimigo da nação.

Deem-me um pouco de tempo, apenas 
algum tempo. Quando digo que a Holanda é 
um dos países mais criminosos do mundo, 
não estou a referir-me à delinquência de 
rua. Não estou a referir-me a um sistema 
judicial em que as decisões estão sujeitas a 
uma tabela de honorários nem a uma polícia 
ou a um governo à mercê de subornos ou 
cartéis de droga. Não, não é a esta corrupção 
que estou a referir-me. Pelo contrário, a 
este respeito, vocês são um país com uma 
estrutura institucional sólida, uma força 
policial fundamentalmente íntegra e um 
sistema prisional de ponta. Um país onde os 
direitos humanos e sociais são respeitados.

O que faz da Holanda um dos países 
mais criminosos do mundo é o vosso re-
gime económico: tornou-se um território 

E
offshore. Sim, eu sei, não está oficialmente 
listado como um paraíso fiscal. Mas é um 
paraíso fiscal, de facto. Tem atraído mui-
tas empresas: Fiat e Ferrari, para falar das 
italianas, filiais da eBay, a sede da Google, 
26 empresas do grupo Nike. Têm a Ingka, 
a holding que gere um dos pilares da Ikea, 
têm a Netflix. Tudo isto, dir-me-ão, é per-
feitamente legal. É verdade, e isto foi para 
vocês um maná financeiro imediato. Di-
nheiro como se estivesse a chover, grátis, 
sem compromisso. No essencial, permitem 
a todas estas empresas escapar ao quadro 
legal do seu país de origem, ajudam-nas a 
estabelecer-se no vosso território, pedindo 
apenas uma pequena percentagem em troca. 
Mas tudo isto tem um preço.

E se, hoje em dia, se encontram com 
uma capital onde os traficantes de droga 
são tão violentos como nos subúrbios de 
Lagos, prontos para assassinar um jornalista 
no coração de Amesterdão – e foi isto que já 
aconteceu ao advogado Derk Wiersum em 
18 de setembro de 2019 –, é porque os que 
estão às mãos da máfia, na Holanda, têm 
hoje facilidades de lavagem de dinheiro sem 
equivalente na Europa. O sistema financeiro 
é tal que as organizações criminosas que 
têm a liderança na Holanda detêm o bastião 
do branqueamento de capitais europeu. E 
qualquer pessoa que se meta no seu caminho 
deve ser eliminada.

Se eles podem fazer isso, é porque o seu 
dinheiro sujo circula nos mesmos pontos 
de passagem sem regulação que o dinheiro 
do capitalismo. Aqueles que ordenaram o 
assassinato de Peter de Vries sabem que tocar 
no seu dinheiro é tocar no dinheiro de toda 
a gente, e jogam com isso. Eles sabem que a 
Holanda tem todo o interesse em enterrar 
a cabeça na areia, em evitar expor os seus 
próprios mecanismos financeiros.

A Holanda não se contenta apenas com 
conceder vantagens fiscais às grandes em-
presas capitalistas. Há muitas outras van-
tagens para as empresas se instalarem no 
vosso país. A possibilidade de as holding 
beneficiarem de uma taxa de tributação 
quase nula, uma tolerância na forma como 
as empresas são governadas que não tem 
equivalente noutros países, um sistema 
judiciário reativo ao serviço da finança e 
nenhuma burocracia. É um paraíso para as 
multinacionais, apoiado por um aparelho 
de fiscalistas, contabilistas, conselheiros e 
administradores diligentes capazes de fazer 
circular dinheiro rapidamente, com o único 
objetivo de gerar lucro.

Vocês fizeram entrar todo o dinheiro 
possível. Mas, no mundo das finanças, é 
impossível distinguir o dinheiro limpo 
do dinheiro sujo ou rastrear a sua origem. 
Assim que entra na vossa capital, vocês 
declaram-no legítimo. Pensam realmente 
que isto não tem nada que ver com o que 
está a acontecer?

A Mocro Maffia [máfia marroquina] é 
uma organização extremamente podero-
sa, a mais importante organização mafiosa 
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Quem matou 
Peter  

de Vries?
 

A 6 de julho, por volta das 20 horas, 
as notícias chegaram aos ecrãs: o 
famoso jornalista de investigação 

Peter R. de Vries tinha sido baleado 
várias vezes ao sair dos estúdios  

da estação de televisão RTL.  
O foco rapidamente se deslocou 
para a máfia da cocaína, a Mocro 

Maffia (máfia marroquina), assim 
chamada devido à presença de 
muitos holandeses de origem 

marroquina nas suas fileiras, e ao 
seu alegado líder, o muito temido 

Ridouan Taghi.
Recentemente, Peter R. de Vries 

foi apresentado como o confidente 
de uma testemunha-chave, um 

criminoso arrependido, num caso 
de tráfico de droga em grande 

escala. Em 2019, o advogado Derk 
Wiersum, que estava a defender a 
mesma testemunha, foi também 

morto a tiro em circunstâncias 
semelhantes. As autoridades 
holandesas suspeitam de que 
a máfia tenha ordenado estes 

assassinatos.
O ministro da Justiça Ferdinand 
Grapperhaus prometeu “nunca 

mais”, após a morte de Derk 
Wiersum, recorda o jornal Het Parool, 

de Amesterdão. Alguns meses 
mais tarde, em finais de 2019, 

Ridouan Taghi foi detido no Dubai 
e extraditado para a Holanda. 

Desde então, pouco tem sido feito 
para combater a máfia, dizem 

muitos críticos do governo. Mas, 
desta vez, a tomada de consciência 

parece ser muito maior. Durante 
décadas, Peter R. de Vries foi um 
convidado regular na sala de estar 
dos holandeses, sobretudo devido 

ao seu programa sobre grandes 
casos criminais. Muitos holandeses 
sentem que perderam um membro 

da sua família.

processo Marengo foi a principal razão. Se 
o seu testemunho foi crucial, foi porque não 
era uma mera formalidade, porque Peter 
de Vries era alguém que conhecia o fun-
cionamento interior do submundo e podia 
expô-lo. Estamos a falar de uma organiza-
ção que já tinha fomentado o assassinato do 
jornalista Martin Kok [em 2016] – em que 
os holandeses viram, um pouco rápido de-
mais, o assassinato de um antigo criminoso. 
Porque, na verdade, foi pelas suas atividades 
como jornalista que ele foi morto, mas vocês 
preferiram dirigir a vossa atenção ao seu 
passado tumultuoso.

E aqui está a pior das respostas, que 
no entanto ouvimos por todo o lado: são 
os marroquinos, são os italianos, são os 
russos, são os sérvios. São os imigrantes, 
tão úteis e tão perigosos ao mesmo tempo. 
“Se impedirmos a entrada de imigrantes, 
estaremos a salvo do crime.” Mas não é 
assim que funciona. No fundo, é graças ao 
sistema financeiro holandês que todo este 
crime existe, porque o sistema financeiro 
holandês, jogando a neutralidade perfeita, 
já não recusa quaisquer fluxos económicos.

O vosso governo não consegue com-
preender ou dizer-vos aquilo em que estão 
a transformar-se: uma placa giratória de 
dinheiro sujo, um cofre-forte em que as 
pessoas escondem os frutos da fraude. A 
Holanda está a enriquecer com dinheiro 
que chega de outros países: tornaram-se 
piratas financeiros e, ao fazerem isto, o 
vosso país está a tornar-se uma ilha onde 
os piratas escondem o seu dinheiro. As ilhas 
holandesas são, desde há muito tempo, co-
fres-fortes da máfia; já em 1997, os juízes 
sabiam que 14 bancos tinham sido criados 
na [ilha holandesa de] Aruba por empresas 
ligadas a organizações criminosas russas. 
Uma vez que os depósitos e transações não 
são controlados nas Antilhas holandesas, o 
dinheiro mais sujo dos cartéis vinha de lá 
para Amesterdão.

Como é possível que a vossa classe políti-
ca nunca tenha colocado o assunto em cima 
da mesa? Que nunca tenha sido realmente 
discutido nas campanhas eleitorais? Peter 
de Vries não foi só eliminado pelos Anjos 
da Morte (como a própria organização de 
Taghi se autodenomina). Foi todo o siste-
ma holandês que lhe apontou uma arma 
à cabeça. Um sistema que não consegue 
reformar-se a si próprio. E o governo, ao 
fugir à responsabilidade, é cúmplice nisto. 
Como é que você, querida Holanda, um país 
livre, conseguiu tornar-se o ramo podre 
da Europa sem se indignar, sem se opor? 

 
Esta carta aberta foi originalmente 
publicada pelo diário de Amesterdão  
NRC Handelsblad, a 30 de julho de 2021.

holandesa. A maioria dos seus membros é 
de origem marroquina, mas alguns vêm do 
Congo, do Suriname, dos países eslavos ou da 
Holanda. Uma das razões para o assassinato 
do corajoso Peter de Vries foi provavelmente 
o seu testemunho no processo Marengo. 
O julgamento do chefe da Mocro Maffia, 
Ridouan Taghi, parou, uma vez que os resul-
tados da investigação ficaram muito aquém 
das expectativas. Para a opinião pública, e 
sem dúvida para muitos de vocês que leem 
estas linhas, Taghi é apenas um dos muitos 
criminosos “imigrantes” que nada têm que 
ver com a sociedade holandesa. Isto não é 
verdade. Os amigos da máfia holandesa são 
os amigos do sistema económico holandês. 
Todos querem fazer negócio com a Mocro 
Maffia. Sabem porquê? Para o branquea-
mento. A Mocro Maffia deixou de ser uma 
organização circunscrita aos pequenos trá-
fegos para se tornar uma holding financeira; 
a Holanda é um verdadeiro paraíso para o 
dinheiro do narcotráfico.

Pensam que a democracia holandesa não 
vai pagar um preço elevado por isto? É graças 
ao sistema holandês que Ridouan Taghi e a 
Mocro Maffia se tornaram tão poderosos. 
Ainda é demasiado cedo, e as informações 
ainda são insuficientes para determinar 
o motivo do assassínio de Peter de Vries. 
Mas, tal como muitos observadores, estou 
convencido de que o seu testemunho no 

Desde que publicou Gomorra, 

Roberto Saviano vive ameaçado 

pelas máfias
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BIELORRÚSSIA

A armadilha  
dos refugiados
Ter-se-á a Lituânia tornado o ponta-de-lança da pressão 

ocidental ao Presidente bielorrusso? Alexander Lukashenko 
riposta permitindo que centenas de migrantes estrangeiros 

transponham a fronteira entre os dois países. E a UE não está 
verdadeiramente pronta para auxiliar a república báltica

Rossia v Globalnoï Politiké  (excertos)
Moscovo

AUTOR
Timofeï Bordatchev

DATA
03.08.2021
 

TRADUTOR
Jorge Pires

Europa

Enquanto todas as nações se 
batem contra uma nova vaga 
epidémica, uma tragédia abala 
um pequeno país do Nordes-

te da Europa, longe do olhar da opinião 
pública. A Lituânia, que conseguiu a sua 
independência da União Soviética há 30 
anos, conhece um afluxo sem precedentes 
de migrantes oriundos do Médio Oriente e 
da África. Estes atravessam a fronteira entre 
a Bielorrússia e a Lituânia, aproveitando a 

E
inação do poder central de Minsk.

Segundo as previsões, se a atual dinâmi-
ca se mantiver, o número total de refugiados 
poderá em breve ultrapassar o das Forças 
Armadas lituanas, e então a situação tornar-
-se-ia incontrolável. O país poderia ter de 
enfrentar uma crise humanitária, ou mesmo 
confrontos com milhares de migrantes, o 
que nem a Lituânia nem a Europa querem.

Este fluxo de refugiados é uma conse-
quência indireta da política hostil conduzida 

pelo governo lituano em relação ao vizinho 
mais próximo a leste, a Bielorrússia. Após 
as manifestações em massa do ano passado 
contra o poder de Alexander Lukashenko, 
que abalaram Minsk e outras cidades bie-
lorrussas, Vilnius decidiu não reconhecer 
os resultados da eleição presidencial bielor-
russa [de 9 de agosto de 2020], tornando-se 
assim o ponta-de-lança da pressão ociden-
tal que visa demitir Lukashenko das suas 
funções. Doravante, a Lituânia, tal como 
todos os países ocidentais, já não consi-
dera o dirigente como legítimo e rompeu 
oficialmente todas as negociações com ele.

Em maio de 2021, após o incidente do 
desvio para Minsk de um avião comercial da 
companhia irlandesa Ryanair e a detenção 
de um oponente bielorrusso que viajava 
a bordo, os ataques contra a Bielorrússia 
intensificaram-se. A Lituânia foi a primeira 
a interditar o acesso ao seu aeroporto de 
todos os voos civis provenientes do espaço 
aéreo bielorrusso. Essa decisão favoreceu 
a aproximação que se seguiu entre Minsk 
e Moscovo, dado que a própria Rússia se 
encontra na lista negra da União Europeia 
e da NATO. Há poucos dias, Lukashenko 
chegou mesmo a evocar, pela primeira vez, 
a eventualidade de um destacamento militar 
russo no território da Bielorrússia.

Desconfiar dos aliados
Sem considerarem as consequências, con-
tudo previsíveis, a União Europeia e a NATO 
agiram, nesse episódio do desvio do avião, 
segundo a lei do mais forte, com o único 
objetivo de manterem a ordem estabele-
cida no mundo e na Europa. Uma ordem 
mundial que se poderia definir assim: os 
países mais fortes têm mais direitos e mais 
oportunidades do que os países mais fracos. 
A Lituânia considera que faz parte de uma 
potência mundial – a comunidade das de-
mocracias liberais ocidentais – e, portanto, 
nunca teve de duvidar do apoio dos aliados. 
Só que, hoje em dia, os Estados da Europa 
Ocidental e os EUA não estão prontos para 
se empenharem numa ação decisiva. O má-
ximo que se poderia temer, nos próximos 
dias, seria uma nova série de sanções contra 
a Bielorrússia, que a empurrarão ainda mais 
para os braços da Rússia.

Há poucas semanas, o ministro dos 
Negócios Estrangeiros lituano, Gabrielius 
Landsbergis, neto do pai do Estado lituano 
moderno, viajou até ao Iraque para tentar 
persuadir as autoridades locais a não deixa-
rem os cidadãos viajar para a Bielorrússia. 
Facilmente se compreende porquê: a Lituâ-
nia não fala com o vizinho e tenta resolver o 
problema sem o implicar no processo. Mas 
essa visita diplomática saldou-se por uma 
recusa de Bagdade: as autoridades disseram 
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Minsk “está pronta  
para a escalada”

Se a crise migratória de 2015 na Europa quase não atingiu os três países 
bálticos “graças, principalmente, à Bielorrússia, que devolvia imediatamente os 
estrangeiros ilegais ao país de origem”, como recorda o jornal russo MOSKOVSKI 

KOMSOMOLETS, hoje em dia “o Presidente Alexander Lukashenko decidiu deixar de 
proteger a UE da vaga migratória”. Resultado: na Lituânia verifica-se “o caos por 

causa de um fluxo incessante de migrantes”, constata o site noticioso BALTNEWS.LT.
Em 2021, quatro mil migrantes, essencialmente oriundos do Médio Oriente, 

foram parar a solo lituano, comparativamente a uma centena em 2020.  
Se a maioria destas pessoas “consideram a Lituânia um trampolim para irem  

para os Estados Unidos da América, o Reino Unido ou a Alemanha”,  
um terço deles poderá optar por ficar na Lituânia.

De momento, Vilnius parece optar pelo método musculado: no início de 
agosto, os guardas fronteiriços lituanos devolveram à força 180 migrantes para a 
Bielorrússia. Segundo um canal do Telegram, favorável ao governo bielorrusso, 

um migrante iraquiano que fora violentamente espancado na noite de 4 de 
agosto pelos guardas fronteiriços lituanos teria rastejado até à fronteira, onde 
acabaria por falecer devido a ferimentos. “Mentira, desinformação e conto de 
fadas”, reagiu a ministra do Interior lituana, Agné Bilotaité, citada pelo diário 

russo NEZAVISSIMAÏA GAZETA. Desinformação ou não, este episódio mostra que 
Minsk “está pronta para a escalada”, calcula o especialista bielorrusso Valeri 

Karbalevitch.

comunidade europeia, as perspetivas 
continuarão fechadas mesmo num fu-
turo distante. É por isso que não se pode 
afirmar que a Lituânia, tal como os outros 
países europeus de pequena e média im-
portância, saberá superar as dificuldades 
e tornar-se um ator responsável pela vida 
política internacional em igualdade com as 
outras nações. É muito pouco provável que 
a crise migratória de 2021 venha a ser uma 
lição suficiente para eles. Seja como for, o 
destino deles não promete ser simples, mas 
não cabe à Rússia preocupar-se com isso. 

que não podem retirar aos iraquianos o di-
reito à livre circulação no mundo.

A questão dos refugiados está, portanto, 
nas mãos de Lukashenko, dirigente que a 
Lituânia e o Ocidente não reconhecem e com 
quem não estão dispostos a resolver sequer 
as questões mais urgentes. A negação da 
legitimidade de Lukashenko mostra até que 
ponto a Lituânia e aliados se convenceram 
de estar no seu devido direito.

Como é evidente, os amigos e os vi-
zinhos da Lituânia prestam-lhe apoio. A 
Estónia e a Ucrânia anunciaram que iriam 
oferecer várias centenas de quilómetros de 
arame farpado ao governo lituano para que 
este reforçasse a fronteira. Bruxelas enviou 
algumas dezenas de polícias. Porém, estes 
são três vezes menos do que o número de 
refugiados que transpuseram a fronteira a 
partir da Bielorrússia, só no decurso do dia 
30 de julho. A situação torna-se crítica, e 
a Lituânia não estava preparada para ela: 
sempre acreditou que a sua adesão à UE e 
à NATO a protegeria das consequências das 
próprias declarações e decisões no palco 
internacional. Nos últimos anos, a Lituâ-
nia partia do princípio de que não falava 
unicamente em nome próprio, mas que re-
presentava uma comunidade mais vasta e 
poderosa. Ora, veio a perceber-se que não é 
assim, e a sua política ofensiva contra outro 
Estado revela ser uma verdadeira fonte de 
problemas. Essa terá sido, sem dúvida, a 
principal descoberta das autoridades litua-
nas, este ano, ou mesmo em toda a História 
do país desde a sua independência.

Cultura de independência
Com os outros países bálticos e a Polónia, 
a Lituânia tem, desde o início, a reputação 
de ser o “cavalo de Troia” dos EUA. Após 
a saída  da UE do Reino Unido, um alia-
do dos EUA e dos países bálticos bastante 
mais influente, as principais potências eu-
ropeias estão mais inclinadas a advertir os 
parceiros menores para as consequências 
de uma confiança absoluta em Washing-
ton. É por isso que os países-membros da 
UE não preveem nenhuma forma de ação 
decisiva. Ao longo da sua História, os paí-
ses bálticos foram Estados independentes 
durante um período muito curto no século 
XX, com uma experiência mais arrojada 
para a Lituânia, justamente, há já vários 
séculos. O que é certamente insuficiente 
para que esses povos desenvolvam aquilo 
que se poderia chamar uma “cultura da 
independência estratégica”, porque esta 
exige uma compreensão precisa das suas 
capacidades e das consequências de alguns 
dos seus atos.

A ética de responsabilidade supõe que 
se seja capaz de prever e de avaliar os resul-

tados das ações. A Lituânia esteve privada 
dessa possibilidade durante vários séculos e 
hoje em dia assistimos às repercussões disso 
mesmo. Mas a Lituânia não é caso único: a 
Europa contemporânea, no seu conjunto, 
é o resultado de circunstâncias excecionais 
que ocorreram durante a segunda metade do 
século XX, quando, após duas guerras mun-
diais, as potências europeias perderam as 
suas prerrogativas sobre o curso do mundo 
e cederam a sua soberania político-militar 
aos EUA e à NATO.

Para muitos dos novos membros da 
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PROTESTOS

Um regime  
a afundar-se 

por dentro
Desde 11 de julho, eclodiram manifestações antigovernamentais 

sem precedentes em Cuba – um sintoma da lenta erosão  
do sistema político castrista
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Cuba

Todas as quintas-feiras, às 17 
horas, a minha avó entrava no 
seu quarto, fechava a porta à 
chave e sintonizava o seu tran-

sístor fabricado na URSS para a Radio Martí, 
uma estação baseada em Miami e dirigida 
por exilados cubanos que tinham fugido à 
revolução de Fidel Castro. Regulava sempre 
o volume de modo que este ficasse pouco 
acima de um murmúrio. “As paredes têm 
ouvidos”, dizia ela. Vivia em Havana e era 
uma cidadã vulgar e obediente, mas, como 
todos os outros membros da minha família, 
evitava falar ao telefone de temas políti-
cos delicados, com medo de que as linhas 
estivessem sob escuta. Agíamos como se o 
Estado tivesse sempre o seu olhar asses-
tado em nós. A presença dele estava em 
toda a parte.

Várias coisas eram interditas à geração 
da minha mãe, como, entre outras, ouvir 
os Beatles, ser abertamente homossexual, 
manifestar crenças religiosas e ler certos 
livros. No final dos anos 80, eu usava as 
mesmas roupas que toda a gente, recebia a 
mesma educação e utilizava a mesma marca 
de pasta dentífrica, a Perla, a única que se 
conseguia obter. A autonomia individual e 
a liberdade de escolha não existiam.

Vivi a minha infância à sombra de 
Castro e vi o edifício do Estado começar 
a desabar. Lembro-me de que, quando fiz 
os meus 9 anos, em 1992, as prateleiras 
das lojas em que se encontravam as maçãs 

T
soviéticas ficaram completamente vazias. 
Também houve aquele dia trágico em que 
o meu pequeno camião de bombeiros ver-
melho, fabricado na Alemanha de Leste, 
se partiu. Era o último brinquedo que me 
restava.

A União Soviética havia-se desmoro-
nado, e Cuba, uma economia parasita que 
não tinha grande coisa para oferecer ao 
mercado mundial e cujo sofrimento era 
acentuado pelo bloqueio norte-ameri-
cano, perdeu 85% do seu comércio ex-
terno. Isso deu origem a uma grave crise 
humanitária. Muito rapidamente, deixou 
de haver eletricidade. Para suportarmos 
o calor intenso das Caraíbas, tivemos de 
montar os nossos colchões no telhado. Os 
mosquitos faziam com que as noites sob as 
estrelas dos Trópicos não tivessem nada da 
experiência romântica imaginada.

“Os bons velhos tempos regressam”, 
declarou o meu avô num belo dia de 1994, 
ao pousar o seu jornal em cima da mesa. 
Castro acabava de autorizar os cubanos a 
criar pequenas empresas, a abrir o turismo 
aos ocidentais (devido ao bloqueio, a porta 
continuava fechada para os norte-ameri-
canos, exceto os de origem cubana, que 
estavam autorizados a virem visitar a sua 
família) e a legalizar a utilização do dólar 
americano. Pelo lado dos cidadãos vul-
gares, esta liberalização (e, algum tempo 
mais tarde, as subvenções da Venezuela 
de Hugo Chávez) atenuou ligeiramente os 

efeitos da crise. Mas, pelo lado do Estado, as 
suas consequências ideológicas e políticas 
iriam ser devastadoras.

A força do setor privado
Hoje em dia, cerca de um terço da popu-
lação ativa é assalariada no setor privado. 
O meu melhor amigo, Yunior, aluga um 
quarto da sua casa aos turistas e paga a uma 
mulher a dias para o limpar. Como todos 
os trabalhadores do privado, nenhum dos 
dois teve de se filiar no sindicato controlado 
pelo governo, de participar nas manifesta-
ções organizadas por ele ou de lhe fornecer 
documentos administrativos para conser-
var o seu emprego. São independentes do 
Estado e ganham dez vezes mais do que 
um médico. Sim, a mulher a dias também.

A crise do início dos anos 90 deu origem 
a um êxodo para a Flórida: cerca de 35 mil 
pessoas tentaram a travessia em barcos e 
em jangadas improvisadas. Lembro-me 
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as primeiras da ilha. Três décadas antes, 
a 5 de agosto de 1994, os cubanos mani-
festaram-se em Havana (se bem que em 
menor número) aos gritos de “Liberdade!” 
e “Abaixo Castro!”. Foram espancados e 
detidos, mas isso era impossível saber-se 
ao ver as informações da televisão do Esta-
do. O que esta mostrou, na época, foi uma 
versão montada, sem imagens da repressão, 
mas com as da chegada de Castro ao local 
da manifestação num jipe, sendo recebido 
aos gritos de “Viva Fidel!”.

Poder da internet
Uma tal estratégia de desinformação é im-
possível atualmente. Em 2018, o governo 
cubano autorizou a contragosto a utilização 
de internet nos telefones portáteis. Três 
anos mais tarde, a internet transformou 
uma manifestação local numa rebelião na-
cional. Os vídeos gravados com os telefones 
portáteis mostraram a repressão em curso, 
contradizendo os meios de comunicação do 
Estado, pondo em evidência as suas ma-
nipulações. O monopólio da informação, 
de que o governo gozava outrora, estilha-
çou-se em mil pedaços.

Existe, hoje, uma nova geração de 
cubanos que cresceu sem a figura omni-
presente de Fidel Castro e sem os olhos in-
quisidores do Estado. O discurso socialista 
à antiga, sempre propagado pelos meios de 
comunicação estatais, é estranho a estes 
jovens, e não os convence: na verdade, eles 
acham-no francamente ridículo. Contra-
riamente aos membros da minha geração, 
eles não viram desenhos animados sovié-
ticos, mas os da Disney e da Pixar. Sabem 
que o governo tem muito pouco para lhes 
oferecer. Querem uma mudança política, e 
querem-na agora. Não têm medo das pare-
des com ouvidos e dos telefones sob escuta, 
como a minha defunta avó. Pelo contrário: 
querem ser ouvidos. E, para garantirem que 
o são e amplificarem a sua voz, tomaram 
de assalto as redes sociais.

Claro, Cuba continua sob controlo co-
munista, e o governo pode desencadear 
como quiser as fúrias do seu poder, como se 
constata pelas violentas repressões e pelos 
processos sumários em curso no presente 
momento. Mas a sua estrutura totalitária 
sofreu danos irreversíveis. O povo sente a 
fraqueza do governo e continuará a puxar 
os seus grilhões enferrujados. Os que estão 
no poder devem admitir que o seu tempo 
chegou ao fim e que não poderão resolver 
com velhas fórmulas as crises económicas e 
políticas que se sucedem incessantemente 
no país. Têm de abrir as portas à libera-
lização antes que seja demasiado tarde e 
aconteça o pior, antes da derrocada total 
do Estado e da guerra civil. 

muito bem dos meus vizinhos, que tinham 
construído uma embarcação com tábuas 
e pneus atados com cordas, e encimado a 
proa com uma estatueta de Nossa Senhora 
da Caridade, padroeira de Cuba e protetora 
dos marinheiros. Muitos nunca chegaram 
ao seu destino.

Desde então, essa saída de emergência 
fechou-se. Poucos dias antes de cessar as 
suas funções, o Presidente Barack Obama 
pôs fim à política “wet foot, dry foot” [a 
política “pé seco, pé molhado” consistia 
em dar uma autorização de residência aos 
cubanos que conseguiam chegar a solo nor-
te-americano]. O seu sucessor reduziu o 
pessoal da embaixada dos Estados Unidos 
da América em Cuba e suspendeu a emissão 
de vistos pelos seus serviços. Hoje em dia, 
os cubanos estão presos na armadilha e, em 
vez de olharem para o horizonte, olham 
para cima, para os que estão no poder.

As manifestações de julho não foram 

Os protestos de julho, em 

Havana, foram o sintoma de um 

descontentamento escondido
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AFEGANISTÃO
O regresso  
dos talibãs

NUM ÁPICE E DE UMA FORMA QUE A GENERALIDADE DO MUNDO 
CONSIDEROU INESPERADA, TODO O PAÍS CAIU SOB O CONTROLO 

DOS TALIBÃS – OS MESMOS QUE, HÁ 20 ANOS, TINHAM SIDO EXPULSOS 
NO INÍCIO DAQUELA QUE FOI A GUERRA MAIS LONGA DOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA. SÃO MUITAS AS INTERROGAÇÕES QUE ESTA 
SITUAÇÃO SUSCITA, UM POUCO POR TODO O LADO. COMO VÃO ESTES 

FUNDAMENTALISTAS ISLÂMICOS EXERCER O SEU PODER? O QUE PODEM 
ESPERAR AS MULHERES, ESPECIALMENTE AQUELAS A QUEM, NOS ÚLTIMOS 

ANOS, TINHA SIDO CONCEDIDO O DIREITO DE FREQUENTAR AS ESCOLAS E 
AS UNIVERSIDADES? QUEM VAI OCUPAR O LUGAR DEIXADO VAGO PELOS 
NORTE-AMERICANOS? COMO VÃO COMPORTAR-SE A CHINA E A RÚSSIA 

COM OS TERRITÓRIOS VIZINHOS? E SERÁ QUE A QUEDA DE CABUL VAI 
INSPIRAR OUTROS GRUPOS RADICAIS?
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Um dos raros sites de informação 

que continuam a cobrir os 
acontecimentos no Afeganistão 

sob o regime talibã, a agência 
noticiosa AFGHAN WOMEN NEWS 

é um projeto que defende “a 
igualdade e a justiça de género” 
em todo o mundo, dirigido pela 

jornalista e ativista pelos Direitos 
Humanos Humira Saqib. 

Fundada em 2012, a agência 
publica os seus artigos não apenas 

em inglês mas também em dari 
(persa) e pashtun, para poder 
chegar a todas as regiões do 

Afeganistão. 
Humira Saqib, de 41 anos, formada 

em Psicologia pela Universidade 
de Cabul, exilou-se no vizinho 
Tajiquistão em 2011, depois de 

ameaçada de rapto e de morte. Em 
2013, regressou à capital afegã, 

onde nasceu e onde agora reside, 
num local secreto. 

“Os talibãs andam de casa em 
casa perseguindo as mulheres 
ativistas”, denunciou Humira 

Saqib, numa entrevista que deu ao 
diário espanhol EL PAÍS, em agosto. 

“Vivemos escondidas, em casas de 
amigos e familiares. Não podemos 
sair à rua porque corremos riscos.”

Um (velho) novo 
regime

O governo pretensamente “inclusivo” dos talibãs é uma cópia do 
organograma do seu movimento. Inclui até dirigentes que constam 
de listas de terroristas dos EUA e da ONU. O objetivo, em Cabul,  

é agradar à maioria afegã – isto é, aos tradicionalistas 

Afghan Women News
 Cabul

Afeganistão
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Programas 
escolares 

expurgados

 As universidades privadas reabriram 
portas, separando doravante rapazes 
e raparigas, mas o ministro do Ensino 

Superior do governo talibã avisou, em 12 
de setembro, que “todas as disciplinas 

que contradigam a lei do Islão serão 
suprimidas dos programas”, noticiou a 

cadeia de televisão afegã TOLO NEWS.
Abdul Baqi Haqqani, ao anunciar a 
reabertura das faculdades públicas, 

acrescentou que, em breve, será 
lançado “um programa que permitirá 

a estudantes afegãos concluir o 
Ensino Superior no estrangeiro”. Os 

responsáveis em Cabul autorizaram, 
entretanto, o recomeço do Ensino 
Secundário, do 7º ao 12º anos, mas 
só para rapazes e com professores 

homens. As raparigas poderão ter aulas, 
com professoras mulheres, apenas da 

primária até ao 6º ano. Esta nova diretiva 
significa que “o Afeganistão volta a ser 
o único país do mundo a proibir metade 
da sua população de ter uma educação 

secundária”, anotou o diário britânico 
THE GUARDIAN. A 7 de setembro, o 
porta-voz dos talibãs, Zabihullah 

Mujahid, havia declarado que o novo 
regime “irá trabalhar para fazer respeitar 
as diretivas islâmicas”, segundo informa 

o GANDHARA. 
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deram a conhecer as promessas dos ta-
libãs 2.0.

Há alguns nomes que se destacam. 
O primeiro-ministro interino do novo 
governo, Hassan Akhund, é um dos mem-
bros fundadores do movimento talibã e 
consta da lista de sanções do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas. O mi-
nistro interino do Interior, Sirajuddin 
Haqqani, é um homem cujo rosto só se 
conhece por uma única fotografia que o 
mostra parcialmente envolto num véu 
cor de caramelo de um cartaz de pessoas 
procuradas pelo FBI (que oferece cinco 
milhões de dólares/4,25 milhões de euros 
pela sua captura). Por fim, o novo ministro 
da Defesa, mulá Yacub – representado por 
uma silhueta negra – não é outro senão 
o filho de mulá Omar, o defunto emir 
fundador dos talibãs.

O novo regime parece ser o produto 
de um compromisso minuciosamente 
elaborado. Mulá Akhund emergiu re-
pentinamente como líder, deixando em 
plano secundário vários rivais políticos e 
militares de peso, entre eles mulá Baradar, 
a quem foi atribuído um posto subalterno, 
contrariando muitos prognósticos.

Agarrados ao passado
 Lembro-me de uma frase proferida pelo 
negociador talibã Sher Mohammad Abbas 
Stanikzai, que agora voltou ao seu antigo 
cargo de ministro-adjunto dos Negócios 
Estrangeiros. Em fevereiro de 2020, após 
a assinatura de um acordo histórico entre 
os talibãs e os EUA, quando lhe perguntei 
o que tencionava dizer aos afegãos no seu 
regresso, respondeu-me enfaticamente: 
“Dir-lhes-ei que iremos ter um governo 
aceitável para a maioria” dos afegãos. Ou 
seja, um governo que se rege por valores 
tradicionais do país e não por conceitos 
ocidentais que os talibãs desprezam.

Aquele era um tempo de euforia, 
porque os afegãos sonhavam com o fim 
da guerra. Poucos meses depois, no pri-
meiro dia das negociações oficiais sobre o 
Afeganistão, que se realizaram em Doha, 
capital do Qatar, começou a circular um 
rumor de que os talibãs já não exigiam a 
criação de um emirado islâmico. Diziam 
eles ter compreendido que esse tema era 
sensível.

Nas conversas com as negociadoras, 
os talibãs garantiam que as mulheres 
seriam autorizadas a exercer todas as 
pastas, incluindo ministeriais. Só ha-

via uma exceção: o cargo de Presidente 
da República. Isto foi há poucos meses. 
Agora, os talibãs estão de novo no poder. 

Numa declaração pública, pouco tem-
po após o anúncio do governo interino, 
o emir declarou que os talibãs procuram 
“profissionais e pessoas talentosas” que 
possam contribuir com “a sua competên-
cia, os seus conselhos e o seu trabalho”. 
Por entre as exortações, a prioridade fi-
cou clara: reforçar “o sistema”, isto é, 
restabelecer o Emirado Islâmico. Tudo 
o resto é secundário.

O Afeganistão é demasiado impor-
tante para ser abandonado. O risco de 
o vermos transformar-se em refúgio de 
terroristas [da Al-Qaeda e do Daesh, que 
continuam, supostamente, presentes no 
território], as preocupações com os Di-
reitos Humanos e o agravamento da crise 
humanitária e alimentar levarão muitas 
pessoas a procurar soluções que envolvem 
colaborar com dirigentes inexperientes, 
mais agarrados ao passado do que virados 
para um futuro diferente.

A palavra de ordem terá de continuar 
a ser a mesma; julgá-los pelos atos e não 
pelas palavras. 

Durante algum tempo, não se 
ouvia outra coisa dos talibãs. 
“Vamos formar um governo 
inclusivo, representando todo 

o povo afegão”, prometeu mulá Abdul 
Ghani Baradar, à chegada a Cabul, para 
participar na formação do novo executivo 
[do qual é vice-primeiro-ministro].

“Queremos viver em paz”, assegurou 
o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid, 
na primeira conferência de imprensa 
após a queda de Cabul, em 15 de agosto. 
“Não queremos inimigos internos nem 
externos.”

Julgar os talibãs pelos seus atos e não 
pelas suas palavras foi o lema rapidamen-
te adotado por um número crescente de 
observadores – afegãos, governos estran-
geiros, responsáveis de agências huma-
nitárias e analistas políticos.

O novo governo talibã foi anuncia-
do em 7 de setembro, no mesmo dia em 
que saíram às ruas de Cabul e de outras 
cidades manifestantes corajosos – prin-
cipalmente mulheres, exigindo respeito 
pelos seus direitos, representação e um 
lugar na sociedade.

Longe de ser inclusivo, o novo governo 
é exclusivamente constituído por talibãs. 
O movimento dos “estudantes do Islão” 
limitou-se a aplicar à nova estrutura o seu 
organograma – com as suas comissões, 
os seus adjuntos e o todo-poderoso emir, 
Mawlawi Haibatullah Akhundzada.

O infame Ministério para a Promo-
ção da Virtude e Prevenção do Vício [do 
primeiro regime talibã 1996-2001] está 
de volta, para substituir o Ministério dos 
Assuntos da Mulher. O novo governo inte-
gra uma esmagadora maioria de membros 
de tribos pashtun [a etnia predominante 
entre os talibãs], tendo apenas um re-
presentante tajique e um hazara – ambos 
talibãs. Não há uma única mulher, nem 
sequer em cargos de segunda linha.

É um governo da velha guarda, com 
uma nova geração de mulás e de coman-
dantes militares: os homens que estavam 
no poder durante o regime talibã dos anos 
1990 estão de regresso, de barbas mais 
compridas e mais brancas; há também 
antigos prisioneiros de Guantánamo; in-
divíduos que estão nas listas de terroristas 
dos Estados Unidos da América e da ONU; 
combatentes veteranos; e autoproclama-
dos negociadores que participaram nos 
debates [sobre o futuro do Afeganistão] 
e viajaram por capitais regionais onde 
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Mohammad 
Hassan Akhund:  

O ideólogo  
da insurreição

O novo primeiro-ministro interino do Afeganistão parece ter sido 
escolhido no âmbito de um compromisso entre talibãs “duros” 

e “moderados”. Nunca deixou de ser um dirigente religioso 
fundamentalista – foi ele quem aconselhou a destruição dos Budas  

de Bamyan e insiste em negar os direitos das mulheres

The Conversation
Boston

Afeganistão

O mulá Mohammad Hassan 
Akhund é uma figura fascinan-
te, mas relativamente enigmá-
tica entre os talibãs. Tem sido 

um líder influente desde a criação deste 
movimento extremista nos anos 90, mas, 
ao contrário de outros dirigentes dessa 
época, não se envolveu na guerra contra 
a URSS, de 1979 a 1989.

Enquanto o fundador dos talibãs, mulá 
Mohammad Omar, e os seus adjuntos lu-
taram ao lado dos mujahedin – a nublosa 

rede antissoviética de combatentes afe-
gãos –, Akhund não. Ele é considerado, 
sobretudo, um líder religioso. Fez parte de 
vários shuras dos talibãs, os tradicionais 
conselhos compostos de eruditos religiosos 
e mulás – um título honorífico (inferior ao 
de mawlawi) atribuído aos que recebem 
formação em teologia islâmica.

Akhund é conhecido, em particular, 
por ter sido um dos artífices da destruição 
dos Budas de Bamyan, duas monumentais 
estátuas [uma de 35 metros de altura, finali-
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zada em 507, e outra de 55 metros, datando 
de 554], destruídas pelos talibãs em 2001.

Inicialmente, mulá Omar não teria in-
tenção de destruir as estátuas esculpidas 
nas rochas do vale de Hazarajat, mas o 
fundador dos talibãs terá ficado furioso 
por ver a UNESCO gastar dinheiro a pre-
servar os monumentos que classificara de 
Património da Humanidade numa altura 
em que era difícil ao Afeganistão receber 
ajuda humanitária das Nações Unidas. As-
sim sendo, Omar pediu um parecer ao seu 
shura, e Akhund, que fazia parte desse 
conselho, ordenou a destruição daquelas 
estátuas do século VI.

Mohammad Hassan Akhund exerceu 
funções políticas no primeiro governo dos 
talibãs na década de 1990, como ministro 
dos Negócios Estrangeiros. No entanto, o 
seu papel foi principalmente determinante 
na definição da identidade religiosa do 
movimento. Ele, tal como mulá Omar, foi 
educado segundo os preceitos da escola 
deobandita, uma rígida ideologia islamista 
sunita.

Depois de os talibãs terem sido afas-
tados do poder, em 2001, Akhund man-
teve-se influente, operando do exílio no 
Paquistão. Daqui, ao longo dos anos 2000 
e 2010, continuou a oferecer conselhos 
espirituais e religiosos aos talibãs. Nesse 
papel, forneceu a justificação ideológica 
para a insurreição contra os Estados Uni-
dos da América e contra o governo afegão 
apoiado por Washington.

Atualmente, os talibãs dividem-se, 
de um modo geral, em duas fações: uma 
ala militar responsável pelas campanhas 
diárias e uma elite religiosa conservadora 
com raízes na ideologia deobandita, que 
constitui a ala política. Mulá Akhund faz 
parte da fação religiosa.

 A força da rede Haqqani
O que a nomeação de Akhund como pri-
meiro-ministro interino nos diz sobre 
os talibãs? Parece que essa nomeação foi 
precedida de uma luta pelo poder. Mulá 
Abdul Ghani Baradar, que foi adjunto de 
mulá Omar durante os primeiros anos dos 
talibãs, antes de assumir a posição de líder 
de facto após a morte do guia supremo, era 
considerado por muitos especialistas no 
Afeganistão o potencial chefe de Estado. 

Mas há tensões políticas entre Ba-
radar e a poderosa rede Haqqani – um 
grupo armado fundado por uma famí-
lia com o mesmo nome, que, nos últi-
mos anos, se tornou o serviço diplo-
mático oficioso dos talibãs e ao qual se 
aliaram muitos outros grupos locais. 
Os Haqqanis estão entre as fações mais 
intransigentes dos talibãs. Ora, a lingua-
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gem mais conciliadora de Baradar sobre 
questões como os direitos das mulheres, 
a colaboração com a comunidade inter-
nacional e amnistia para membros do 
anterior governo é totalmente contrária 
à ideologia da rede Haqqani.

Akhund terá sido, aparentemente, 
o candidato de compromisso entre os 
apoiantes de Baradar e os da rede Haq-
qani. O repetido atraso na sua nomeação 
como primeiro-ministro poderá corro-
borar a hipótese de divisões internas. 
Quando o anúncio foi feito, este veio 
acompanhado da notícia de que Baradar 
seria o seu adjunto e que dois membros 
da rede Haqqani também integrariam o 
novo governo.

Resta saber se a fórmula é permanen-
te ou temporária. Uma coisa é certa: este 
compromisso servirá de teste aos talibãs 
– para ver se Akhund tem ou não a en-
vergadura de um chefe unificador.

Islamistas globais
O que significa a nomeação de Akhund 
para o Afeganistão? Akhund é um teólogo 
conservador que defende, designadamen-
te, uma política restritiva em relação às 
mulheres e a negação dos direitos cívicos 
das minorias étnicas e religiosas do país.

Os seus éditos nos anos 90, adotados 
pelos talibãs, proibiram o acesso das mu-
lheres à educação, impuseram a segrega-
ção de género, forçaram o uso da barba 
e da burca. Sem dúvida que isto dá uma 
ideia do que se poderá esperar agora do 
Afeganistão.

Apesar da mais recente linguagem 
apaziguadora dos talibãs, o mais provável 
é que eles voltem a pôr em prática uma 
parte das regras instauradas durante o seu 
primeiro regime, incluindo a interdição 
da educação feminina.

No dia 5 de setembro, obrigaram as 
alunas das universidades a usar a abaia – 
que, semelhante a uma burca, se distingue 
pela cor, quase sempre negra. A abaia, 
que não existia antes dos talibãs, não é 
sequer um traje afegão, mas sim típico de 
Estados do Golfo como a Arábia Saudita, 
os Emirados Árabes Unidos e o Qatar.

Com esta ordem, o regime demonstra 
a vontade de posicionar o Afeganistão no 
seio de um mais vasto movimento islamis-
ta. Nos anos 90, os talibãs eram um grupo 
nacionalista isolado, que visava apenas 
impor a sua própria marca islamista ao 
Afeganistão. Hoje em dia, Akhund quer 
dar aos talibãs parceiros internacionais – 
uma ambição que se pode constatar pelos 
recentes contactos diplomáticos com os 
governos do Qatar, dos Emirados Árabes 
Unidos e do Paquistão. 
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Um “comandante 
dos crentes”  

para unir os talibãs
Próximo de mulá Omar, originário como ele de Kandahar e uma reconhecida 

personalidade religiosa, mawlawi Haibatullah Akhundzada foi escolhido  
pelos talibãs para ser o líder supremo que guiará o recém-ressuscitado  

Emirado Islâmico do Afeganistão

Gandhara
Cabul

Os talibãs escolheram um reli-
gioso sunita conservador e ra-
ramente visto em público para 
supremo líder de um governo 

ainda sem reconhecimento internacional, 
semanas depois de terem conquistado o 
poder, antes mesmo de expirar a data para 
a retirada das tropas dos Estados Unidos 
da América e da NATO do Afeganistão.

Aos 55 anos, mawlawi Haibatullah 
Akhundzada já era o líder designado do 
grupo fundamentalista, uma posição que 
ele assegurou em maio de 2016, poucos 
dias após um drone norte-americano ter 
assassinado, no Sudoeste do Paquistão, 
mulá Akhtar Mohammad Mansour – o 
segundo líder (depois do fundador, mulá 
Mohammad Omar) que o movimento co-
nheceu em 25 anos de existência. 

No dia 7 de setembro, Ahmadullah 
Wasiq, um porta-voz talibã, confirmou 
à BBC que Akhundzada seria, formalmen-
te, “Emir-ul-Momin”, “comandante dos 
crentes” [título que Muhammad/Maomé, 
profeta do Islão, ostentava no século VII].

“[Akhundzada] é uma figura religio-
sa extremamente respeitada devido à sua 
grande experiência”, salienta o jornalista 
afegão Sami Yousafzai em declarações ao 
Gandhara. “Ele foi um dos mais impor-
tantes juízes dos talibãs e um confidente 
de mulá Omar.”

O novo guia supremo é muitas vezes 
apresentado como Shaikhul Hadis, título 
religioso da ideologia deobandita – movi-
mento ultraconservador de renascimen-

to sunita – que realça o seu estatuto de 
autoridade no que concerne à vida e aos 
ensinamentos de Maomé. “Ele é teólogo 
muçulmano e autor de vários livros [so-
bre questões religiosas]”, refere Yousaf-
zai, adiantando que, depois de as tropas 
ocidentais terem derrubado os talibãs no 
final de 2001, Akhundzada juntou-se aos 
líderes do movimento que procuraram 
refúgio na província de Balochistão, no 
Sudoeste do Paquistão.

“Ali dirigia uma madrassa [escola corâ-
nica] perto de Quetta, a capital provincial. 
Era conhecido localmente como Akhun-
dzada de Kuchlak e costumava discursar 
em cerimónias de entrega de diplomas em 
diversas madrassas da região.” Kuchlak 
é uma pequena cidade, perto de Quetta, 
onde muitos dos principais dirigentes ta-
libãs se terão refugiado nas últimas duas 
décadas.

Declarações recentes dos talibãs indi-
cam que Akhundzada irá, possivelmente, 
determinar a direção estratégica do novo 
governo, que acaba de ressuscitar o Emi-
rado Islâmico do Afeganistão. “O líder do 
emirado deu instruções detalhadas e cha-
mou cada um às suas responsabilidades”, 
escreveu no Twitter o porta-voz talibã Za-
bihullah Mujahid, no final de três dias de 
conversações, no início de setembro, entre 
os dirigentes do movimento na cidade de 
Kandahar, no Sul do país. 

Os talibãs parecem ansiosos por pro-
jetá-lo como um líder visionário. “Após 
a retirada de todas as forças estrangeiras 
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do país, gostaríamos de estabelecer boas 
relações com o mundo, incluindo com 
os Estados Unidos da América”, afian-
çou Akhundzada, em julho, citado pelos 
média dos talibãs. “Tais relações devem ter 
aspetos diplomáticos, políticos e econó-
micos num quadro de benefício mútuo.”

 A chave do sucesso
Tal como mulá Omar, o fundador do 
movimento, Akhundzada é oriundo de 
Kandahar, onde os talibãs surgiram, pela 
primeira vez, em 1994. Akhundzada foi 
progredindo na hierarquia até ser nomeado 
juiz interino, encarregado dos temíveis 
tribunais militares dos talibãs no final dos 
anos 90, em grande medida devido às suas 
qualificações teológicas.

Os seus laços tribais, a sua boa repu-
tação junto do defunto mulá Omar e o 
seu estatuto como líder religioso permi-
tiram-lhe consolidar a posição de adjunto 
de Mansur, em 2015, depois de este ter 
assumido a liderança informal dos talibãs. 

Na sequência de uma confusa dispu-
ta pela sucessão, Mansur foi oficialmente 
designado líder dos talibãs em 2015, mas a 
verdade é que desde há dois anos já dirigia 
de facto o movimento, tendo ajudado a 
ocultar a notícia da morte de mulá Omar, 
em abril de 2013.

Nazar Mohammad Mutmaeen, um 
ex-responsável talibã que vive em Cabul 
e tem tentado explicar as posições dos ta-
libãs, descreveu Akhundzada como um 
imperturbável estudioso da religião com 
tendência para proferir longos discursos 
sobre a fé. “Ele é capaz de controlar as 
emoções, e os talibãs veem-no agora como 
alguém capaz de os unir.”

Sob a liderança de Akhundzada, os 
talibãs obtiveram vitórias diplomáticas 
e militares. Com o seu adjunto, mulá 
Abdul Ghani Baradar, ajudou a negociar 
com êxito um acordo-chave com os Es-
tados Unidos da América, em fevereiro 
de 2020, em Doha, capital do Qatar. O 
acordo abriu caminho à retirada total das 
tropas norte-americanas e da NATO, que 
ficou concluída em 31 de agosto.

Akhundzada manteve também a har-
monia nas fileiras militares dos talibãs ao 
promover mulá Yaqub, filho mais velho 
de mulá Omar, a seu adjunto encarregado 
do braço armado do movimento (e agora 
ministro da Defesa), em conjunto com Si-
rajuddin Haqqani, líder da rede Haqqani 
[grupo que opera dos dois lados da fronteira 
com o Paquistão].

Agora que a máquina de guerra dos tali-
bãs se apoderou de Cabul e da quase totali-
dade do Afeganistão [resiste apenas, e mal, 
a província de Panchir, no Centro-Norte], 
numa marcha imparável desde que as tropas 
norte-americanas iniciaram a retirada em 
maio, Akhundzada enfrenta uma série de 
desafios.

Sob o seu comando, os talibãs vão ter 
de esforçar-se por obter legitimidade in-
ternacional e resolver uma crise económica 
galopante, provando ser capazes de governar 
com eficácia quase 38 milhões de afegãos, 
que, além da segurança, vão certamente 
exigir prosperidade e liberdades individuais.

Os talibãs fizeram grandes promessas de 
reforma perante o olhar vigilante da comu-
nidade internacional, e Akhundzada terá 
de provar que o seu movimento responde 
às exigências e às enormes expectativas 
em relação a um grupo cuja credibilida-
de será escrutinada dentro e fora das suas 
fronteiras. 

...
Os talibãs vão ter 
de esforçar-se por 
obter legitimidade 
internacional e resolver 
uma crise económica 
galopante, provando ser 
capazes de governar 38 
milhões de afegãos

“Não vamos fazer 

eleições, porque 

são muito caras”  

– Os talibãs  

a cumprirem  

a promessa  

de serem bons 

gestores
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Será necessário 
cooperar  

com os talibãs
Depois do desaire militar no Afeganistão, os EUA terão  

de rever radicalmente a sua estratégia, defende este  
cientista político de Nova Iorque. Na sua opinião, é preciso trabalhar 

com as potências regionais e com o novo regime fundamentalista 
para reconstruir o país

The Nation (excertos)
Nova Iorque

A aventura norte-america-
na no Afeganistão terminou 
muito mais depressa do que 
se esperava. Eu, que sigo os 

acontecimentos naquele país desde 1978, 
fiquei surpreendido, como tantos outros, 
com a celeridade com que o governo do 
Presidente Ashraf Ghani e as forças afegãs 
de defesa e segurança nacional, treinadas 
pelos Estados Unidos da América, foram 
perdendo capitais provinciais, umas atrás 
das outras. 

Agora, é tempo de Washington pen-
sar no Afeganistão do futuro. É preciso 
encontrar uma nova linha estratégica, o 
que não será fácil.

O primeiro desafio diz respeito à si-
tuação precária de milhares de afegãos 
que colaboraram com organizações civis 
e militares norte-americanas. Os Estados 
Unidos da América devem oferecer-lhes 
asilo político, porque muitos deles temem, 
e com razão, ser detidos e encarcerados, 
ou até pior, uma vez que os talibãs contro-
lam praticamente todo o país. [No início 
de setembro, havia ainda uma titubeante 
bolsa de resistência no vale de Panchir, a 
150 quilómetros a norte de Cabul, a única 
das 34 províncias que, graças a um mo-
vimento multiétnico dirigido pelo filho 
de Ahmad Shah Massoud, o lendário co-
mandante tajique da Aliança do Norte, se 
recusou a render-se.] 

Já passámos antes por este tipo de si-
tuação. Recordemo-nos da operação New 

A
Life, o programa implementado após a 
Guerra do Vietname por diversos orga-
nismos governamentais, nomeadamente 
os departamentos de Estado e da Defesa, 
assim como por organizações particulares, 
o qual permitiu dar asilo, nos EUA e nou-
tros países, a 140 mil pessoas do Camboja 
e do Vietname.

Se a administração de Joe Biden acei-
tar acolher os antigos colaboradores – o 
que parece ser o caso, a crer em artigos 
de jornais, segundo os quais 50 mil ou 
mais afegãos (os que trabalhavam para 
os Estados Unidos da América e as suas 
famílias) poderão ter direito a “vistos 
especiais” –, é possível [e isso já está a 
verificar-se] que políticos, analistas e 
meios de comunicação social da direita 
aproveitem a ocasião para atiçar o medo 
em relação ao emigrante. 

O Presidente e os responsáveis pelos 
Negócios Estrangeiros devem também, e 
depressa, tomar a dianteira e explicar aos 
cidadãos norte-americanos que estender 
a mão aos afegãos que ajudaram os Esta-
dos Unidos da América é uma coisa boa 
e que as vantagens ultrapassam em larga 
medida os inconvenientes.

Os afegãos que trabalharam para or-
ganizações norte-americanas não serão, 
todavia, os únicos a querer abandonar 
o país. Dezenas de milhares de outros, 
ou até mais, buscam por segurança em 
países vizinhos, como o Irão, o Paquistão, 
o Tajiquistão, o Turquemenistão e o Usbe-

quistão –, países sem meios para acolher, 
alimentar e cuidar de tantos refugiados. 
[Só no Paquistão, estão registados mais 
de 1,4 milhões de afegãos, na sua maio-
ria fugidos durante a ocupação soviética 
de 1979-1989. Centenas de milhares de 
outros se juntaram a estes após a invasão 
norte-americana, em 2001.]

Ajudar estes afegãos, financeira e 
materialmente, é um dever dos Estados 
Unidos da América, mais do que de qual-
quer outro país, e esse fardo inclui tam-
bém os milhões de deslocados no próprio 
Afeganistão.

A América já não manda ali
O ponto fundamental que deve nortear a 
estratégia norte-americana para o futu-
ro do Afeganistão, agora que fracassou o 
projeto de ali instaurar uma democracia, 
consiste no facto de que chegou ao fim 
o tempo em que Washington era o dono 
do jogo. 

Por questões puramente geográficas, 
há vários países que são mais diretamente 
afetados pelo que se passa no Afeganistão e 
estes acham que devem estar mais envol-
vidos. Os mais importantes são a China, 
o Irão, o Paquistão, a Rússia e a Índia.

Os três primeiros são fronteiriços ao 
Afeganistão. Não é o caso da Rússia, mas 
o facto de o Tajiquistão, o Turquemenis-
tão e o Usbequistão [antigas repúblicas 
soviéticas] partilharem mais de dois mil 
quilómetros de fronteira com o Afega-
nistão e de serem fundamentais para a 
estabilidade da Ásia Central sempre fo-
ram fatores de grande preocupação para 
o Kremlin, que vê esta região como o seu 
flanco sul estratégico.

Afeganistão
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O mínimo que se pode dizer é que 
os Estados Unidos da América não têm 
muito boas relações com o Irão, a Chi-
na e a Rússia. No entanto, chegar a um 
compromisso político que limite o caos e 
um banho de sangue no Afeganistão será 
impossível sem aqueles países. Seja como 
for, não há hipótese de marginalizá-los.

A realidade é que existe base para um 
entendimento. Nem os Estados Unidos 
da América, nem a China, nem o Irão, 
nem a Rússia estão interessados em que o 
Afeganistão mergulhe no caos, e nenhum 
deles pode evitar esse desfecho sem ajuda 
dos outros. 

A ideia de uma eventual cooperação 
com o Irão suscitará a indignação de uma 
parte do Congresso e dos media nos EUA, 
assim como de diversos organismos in-
ternacionais e religiosos. Apesar disso, 
seria um disparate a administração Biden 
não se envolver em negociações de fun-
do com Pequim, Moscovo e Teerão para 
elaborarem uma estratégia comum e uma 
divisão de tarefas.

Além disso, qualquer diligência mul-
tilateral deve incluir também os talibãs, 
hoje donos e senhores de Cabul. Eles irão 
suspeitar das iniciativas diplomáticas que 
forem postas em marcha apenas pelos Es-
tados Unidos da América. E esta é mais 
uma razão para delinear uma estratégia 
comum. Há muitos pontos que devem 
fazer parte da agenda que vai definir o 

futuro do Afeganistão, mas três deles são 
cruciais.

Ajuda condicional
 Primeiro ponto: os talibãs vão precisar de 
ajuda externa para a reconstrução econó-
mica. E, por mais questionável que seja a 
sua ideologia, são os afegãos mais pobres 
os que sofrerão mais se lhes recusarmos 
a ajuda necessária à reconstrução das 
infraestruturas de serviços básicos. Por 
outro lado, vários países vão conceder, 
decerto, apoio financeiro, e os Estados 
Unidos da América não ganharão nada 
em ficar de fora.

O segundo ponto refere-se às condi-
ções a definir para a atribuição de fundos 
e de ajuda material necessárias à recons-
trução. Além de cláusulas elementares 
visando limitar o desperdício e a fraude, 
outras devem ser contempladas, sobretu-
do para proteção dos grupos religiosos e 
étnicos minoritários, das meninas e mu-
lheres, assim como dos quadros afegãos. 

É provável que seja impossível impe-
dir que os talibãs imponham a sua versão 
muito particular de preceitos islâmicos 
– foi para isso que lutaram durante 20 
anos –, mas temos de conseguir evitar as 
perseguições, a violência e os massacres. 
A oposição a estas três últimas práticas 
poderá constituir um postulado funda-
mental sobre o qual devem estar de acordo 
os Estados que desejem coordenar as suas 
estratégias para o Afeganistão.

Aposto tudo em como a adminis-
tração Biden ou os membros da Câmara 
dos Representantes e do Senado em Wa-
shington vão reagir à vitória dos talibãs 
com propostas de sanções. [No dia 15 

de agosto, o governo federal anunciou 
o congelamento das reservas do Banco 
Central do Afeganistão nos EUA]. Mais 
uma vez, é importante questionarmo-nos 
sobre quem sofrerá mais com as sanções 
económicas e se isso é compatível com a 
continuidade de relações diplomáticas 
com os talibãs no que se refere a questões 
de interesse nacional.

O terceiro ponto de que os países en-
volvidos num esforço diplomático comum 
não devem transigir é o da posição dos 
talibãs em relação à Al-Qaeda e ao [auto-
denominado Estado Islâmico ou] Daesh. 
Agora que recuperaram o poder e têm de 
enfrentar uma série de problemas ligados 
à gestão do país, os talibãs não vão querer 
provocar a ira [da comunidade interna-
cional] ao acolherem grupos terroristas. 

Além disso, os chefes talibãs estão 
seguramente conscientes de que os seus 
interlocutores vão invocar a questão da 
Al-Qaeda e do Daesh. Esta é mais uma 
ocasião para condicionar as relações di-
plomáticas e a ajuda económica ao corte de 
laços dos talibãs com grupos terroristas.

Uma estratégia multilateral para o Afe-
ganistão pós-americano não será fácil. A 
administração do democrata Joe Biden 
já está a enfrentar um dilúvio de críticas 
por ter “perdido” o Afeganistão, embora 
tenha sido Donald Trump, o antecessor 
republicano, quem lançou as bases para 
uma retirada total das tropas norte-ame-
ricanas [num acordo assinado em Doha, 
no Qatar, em fevereiro de 2020, em que 
os talibãs se comprometeram a não atacar 
as tropas norte-americanas, mas em que 
se recusaram a poupar as forças de segu-
rança afegãs, porque não reconheciam o 
governo de Ashraf Ghani]. 

Será difícil diminuir a desconfiança 
entre os talibãs e os Estados Unidos da 
América. Apesar de tudo, o colapso do 
governo de Ghani criou um contexto 
completamente novo – que exige uma 
estratégia totalmente diferente. 

Um talibã no cockpit de um 

helicóptero deixado pelos norte-

americanos ao Exército afegão, 

após a saída de Cabul

FOTO GETTYIMAGES
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Oportunidades  
e preocupações

 As mudanças políticas no Afeganistão poderão permitir a Pequim consolidar a 
sua influência na Ásia Central, diz-se neste artigo publicado antes da queda de 
Cabul. Mas com elas surge também um problema novo: que posição assumir 

em relação aos talibãs?

 HK01
 Hong Kong

O corredor económico 
China-Paquistão 
poderá ser alargado ao 
Afeganistão, país que 
ocupa uma posição 
estratégica na junção da 
China com o resto do 
continente euro-asiático

A retirada das tropas norte-
-americanas do Afeganistão 
irá reorganizar completa-
mente a situação geopolítica 

neste país da Ásia Central. A China sempre 
considerou os Estados Unidos da América 
como a fonte do problema afegão. 

No entender de Pequim, não apenas a 
guerra travada por Washington no Afe-
ganistão se afastou do seu objetivo inicial 
– a luta contra o terrorismo –, mas, ao 
interferir nos assuntos internos afegãos e 
ao instrumentalizá-los, os Estados Unidos 
da América criaram uma grande instabi-
lidade na região. 

Agora, ao retirar as suas forças do Afe-
ganistão, os norte-americanos dão prova 
de uma irresponsabilidade que poderá ter 
graves consequências para a segurança 
nesta parte do mundo.

O que mais preocupa a China no caos 
que reina atualmente no Afeganistão é que 
esta crise, se for duradoura, poderá ar-
ruinar os esforços desenvolvidos por Pe-
quim para o combate do terrorismo em 
Xinjiang [região que faz fronteira com o 
Afeganistão]. Dada a ascensão dos talibãs, 
parece inevitável, no futuro, que a China 
venha a intensificar os seus contactos e a 
encetar negociações [com o novo regime 
de Cabul].

A China poderá exigir, em particular, 
que os talibãs se distanciem do Movimento 
Islâmico do Turquestão Oriental (Etim), 
considerado por Pequim “um movimento 
terrorista uigure”, que tem levado a cabo 
“inúmeros ataques” em Xinjiang e que há 
muito que beneficia do apoio dos talibãs. 
[Em 28 de julho, na cidade de Tianjin, o 

então nomeado vice-primeiro-ministro 
mulá Abdul Ghani Baradar encontrou-
-se com o ministro chinês dos Negócios 
Estrangeiros, e este disse contar com “o 
papel importante dos talibãs para a paz 
e reconstrução da região”.]

Em todo o caso, mesmo que a China e os 
talibãs cheguem a um entendimento, per-
sistirão grandes divergências entre ambos 
no plano ideológico e, mais pragmatica-
mente, no plano dos respetivos interesses. 
O diálogo entre Pequim e o novo regime 
de Cabul está apenas no início. O reforço 
dos laços bilaterais dependerá tanto da 
evolução do estatuto dos talibãs na cena 
política afegã como dos esforços que eles 
estão dispostos a fazer para reconsidera-
rem a sua posição face ao Etim e demais 
organizações semelhantes.

Outro objetivo importante da China 
é garantir a sua segurança energética na 
Ásia Central. O Afeganistão partilha com o 
Turquemenistão uma fronteira com mais 
de 700 quilómetros. A maior parte atra-
vessa planícies e zonas desertas, fáceis de 
transpor. Apesar de o Turquemenistão e 
de os talibãs manterem, há muito, laços 
estreitos, desde 2014 que os novos gover-
nantes afegãos lançam ataques contra a 
ex-república soviética, causando pesadas 
baixas ao Exército turquemeno. 

A China, por outro lado, importa gás 
natural da Ásia Central. Embora o Turque-
menistão partilhe com a Rússia a maior 
parte deste mercado, sua principal fonte 
de receitas em moeda estrangeira, a re-
alidade é que exporta a quase totalidade 
do seu gás natural para a China. 

Se os talibãs continuarem os ataques 

A

contra o Turquemenistão e se consegui-
rem controlar as jazidas de gás, isso terá 
graves repercussões no aprovisionamento 
chinês. No caso de tal acontecer, a China 
não terá alternativa senão aumentar as 
importações de gás russo, o que afetaria 
a sua segurança energética. 
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No interior da prisão  
Pul-e-Charkhi, em Cabul
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É por isso que Pequim está empenhado 
em apoiar o Turquemenistão no domínio 
da segurança. Nenhum país da Ásia Central 
compra tantas armas à China como esta 
antiga república da URSS. Recentemente, 
a cooperação entre os dois países no plano 
energético reforçou-se ainda mais, quando 
o consórcio de refinarias Bashneft, pre-
sente no Turquemenistão, anunciou que 
o maior grupo petrolífero chinês, China 
National Petroleum Corporation, ganhou o 
concurso para a exploração de seis campos 
de gás em território turquemeno.

Deixar assentar a poeira
 O corredor económico China-Paquis-
tão poderá também vir ser alargado ao 
Afeganistão, país que ocupa uma posição 
estratégica na junção da China com o resto 
do continente euro-asiático. Se a situação 
regional estabilizar, a China poderá vir a 
associar o Afeganistão ao corredor sino-
-paquistanês [cuja construção começou 

exortou a China a aumentar os seus inves-
timentos no Afeganistão, convidando-a 
a participar em projetos de construção 
de infraestruturas e garantindo-lhe que 
ela beneficiará das necessárias condições 
de segurança.

A concretização dos diversos projetos 
dependerá, antes de mais, da evolução 
da situação no Afeganistão. A China não 
vai aceitar, de maneira imprudente, fazer 
investimentos em massa antes de a poeira 
levantada pela crise atual não assentar. 

Se Pequim impôs limites em matéria de 
cooperação económica com o Afeganistão, 
nos últimos dez anos, não se envolvendo 
em nenhum grande projeto, não foi por-
que as tropas norte-americanas estavam 
presentes no país, mas porque a segurança 
nunca esteve garantida.

em 2018, no âmbito da iniciativa das novas 
Rotas da Seda]. Neste contexto, já se fala 
em edificar uma autoestrada que ligará a 
capital afegã, Cabul, à cidade de Peshawar, 
no Norte do Paquistão.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros 
da China, do Paquistão e do Afeganistão 
reuniram-se recentemente para a sua 
quarta reunião tripartida. Nesse encontro, 
os participantes prometeram reforçar a 
cooperação quer nos domínios da paz, da 
segurança e da luta contra o terrorismo, 
bem como nos planos político e econó-
mico em matéria de ligações. Em relação 
a este último ponto, foram destacados os 
progressos realizados pelo Afeganistão, 
nomeadamente no setor da reexportação 
através de vários portos da região, desig-
nadamente o de Gwadar, no Paquistão.

Os talibãs esperam que Pequim venha a 
participar na reconstrução do país que eles 
agora controlam. [Ainda antes da conquis-
ta de Cabul], o porta-voz do movimento 
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contexto

Pesadelo 
soviético

Mais de 13 mil soldados 
soviéticos foram mortos durante 

a invasão do Afeganistão, 
em 1979, uma década de 

ocupação que, defendem os 
historiadores russos, acelerou 
o colapso da URSS, em 1991. 
A guerra custou a Moscovo o 
equivalente a 7 500 milhões 
de dólares, só entre 1984 e 

1987 – “uma gota no oceano” 
comparado com o orçamento 
militar da União Soviética, que 
era de 128 mil milhões, mas o 

Presidente, Mikhail Gorbachev, 
ordenou a retirada, porque não 
queria “manchar ainda mais a 

reputação de uma superpotência 
junto dos movimentos de 

libertação nacional” que apoiava, 
escreveu  THE WASHINGTON POST. 
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V I S T O  D a  r ú s s i a

A China e a Rússia 
vão ter de voltar  

à “batata quente”
Será possível não interferir nos assuntos internos de Cabul? Pequim e Moscovo, 

com interesses na Ásia Central, terão dificuldade em não se envolver na resolução 
da questão afegã

Nezavissimaïa Gazeta
Moscovo

O movimento dos talibãs (or-
ganização proibida na Rússia) 
apoderou-se de Cabul, sem 
enfrentar resistência, e recu-

perou as rédeas do poder no Afeganistão. 
O anterior Presidente dos Estados Unidos 
da América, Donald Trump, apressou-se 
a qualificar estes acontecimentos como 
um “terrível fracasso da administração 
de Joe Biden”. 

Os talibãs [com quem Trump assinou 
um “acordo de paz” em 2020] agiram de 
imediato, assim que Washington anun-
ciou, na primavera, a intenção de reti-
rar as tropas norte-americanas. Ashraf 
Ghani, o Presidente do Afeganistão que 
fugiu para os Emirados Árabes Unidos, 
perdeu todo o apoio ativo que recebia 
das grandes potências estrangeiras. Nin-
guém sabe, neste momento, que tipo de 

O

relações poderão ser estabelecidas com 
os “estudantes do Islão”. 

Pensa-se que estes islamistas contam 
com a aprovação tácita da China, a qual, 
em breve, poderá ser reconhecida oficial 
e publicamente. A República Popular da 
China parece, de facto, disposta a apoiar 
o novo regime afegão em troca da não 
ingerência nos assuntos chineses. Por 
outras palavras: Pequim espera que o 
Afeganistão não se torne [como aconte-
ceu em 1996-2001] um refúgio de grupos 
separatistas uigures da província fron-
teiriça de Xinjiang.

A não ingerência é um tópico impor-
tante que se levanta sempre que se fala 
do Afeganistão. Mas será que podemos 
mesmo fechar os olhos e observar em 
silêncio o que se passa num país estran-
geiro quando se trata da tomada do poder 
por parte de muçulmanos extremistas? 

É verdade que há o princípio da so-
berania nacional e o direito dos povos à 
autodeterminação. Os talibãs não teriam 
conquistado o Afeganistão sem apoio po-
pular. Todos os que nos últimos anos 
estiveram no poder não conseguiram, 
aparentemente, convencer os afegãos 
de que o islamismo radical é uma ca-
lamidade.

No entanto, o que fazer com aqueles 
que se recusam a viver com os talibãs, 
que temem pela sua vida sob este regime? 
Nos Estados Unidos da América, quer os 
que se opõem a Trump ou a Biden, todos 
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têm a garantia de que os seus direitos 
serão respeitados. Em França, podemos 
não gostar de Emmanuel Macron e, ao 
mesmo tempo, usufruir de todas as li-
berdades públicas sem restrições. Os re-
gimes autoritários do Médio Oriente e da 
Ásia Central não garantem estes direitos 
aos seus cidadãos, para não dizer mais.

Missão civilizadora
 Os países ocidentais esforçam-se por 
respeitar os direitos, julgando assim 
cumprir a sua missão civilizadora, e é 
desta forma que justificam a sua inge-
rência nos assuntos de outras nações, 
como no Iraque, no Afeganistão ou a Sí-
ria. Obviamente que não é esse o único 
motivo.

Nenhum país funciona de maneira 
completamente autónoma e isolada do 
resto do mundo. Os talibãs têm um modo 
de pensar revolucionário. Ora, todos os 
revolucionários têm um potencial ex-
portador do seu produto ideológico. A 
internet tornou o mundo mais peque-
no. Basta que islamistas estabeleçam um 
emirado em qualquer lugar do planeta 
para que isso inspire os irmãos noutras 
regiões. A propagação do extremismo 
para além das fronteiras reais é perigosa, 
tal como acontece no espaço mediático 
global. 

Os Estados Unidos da América fa-
lharam na sua missão civilizacional no 
Afeganistão. Os dois mil milhões de 
dólares que gastaram nos últimos 20 
anos, assim como os dois mil militares 
mortos parecem ter sido o preço alto 
que estavam dispostos a pagar; já não 
querem desperdiçar mais dinheiro nem 
a vida dos seus homens e mulheres. [Os 
norte-americanos deixaram para trás um 
país entregue a radicais, um viveiro de 
ideias revolucionárias, de onde fogem 
milhares de afegãos.]

A China, que exerce uma certa in-
fluência sobre o Paquistão [cujos serviços 
secretos militares, ISI, são considerados 
os criadores dos talibãs, para conter a 
rival Índia], também se envolveu nesta 
história. E agora ela e outras grandes po-
tências é que têm a tocha civilizacional.

O acordo sobre os uigures poderá nem 
ser suficiente: se os talibãs aumentarem 
a sua influência na região, se a sua re-
volução começar a ser exportada, eles 
ditarão novas condições, o que exigirá 
rever todos os acordos a longo prazo. Seja 
como for, nem a China nem a Rússia queri-
am pegar na tocha norte-americana. Mas, 
com o Afeganistão, será difícil respeitar os  
princípios de distanciamento e de não 
ingerência. 

V I S T o  d o  l í b a n o

Um exemplo  
perigoso

Embora distante, o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão poderá contribuir 
para uma nova mobilização dos sunitas libaneses, que se encontram numa 

situação inédita de degradação política e social

Daraj
Beirute

O retorno dos talibãs ao poder 
em Cabul poderá ter conse-
quências em Beirute? Isso não 
parece óbvio, tendo em conta 

a distância que separa o Líbano do Afega-
nistão. O “País do Cedro” também não faz 
parte das preocupações dos “estudantes 
do Islão”. No entanto, os acontecimentos 
naquele Estado da Ásia Central estão a ser 
seguidos muito de perto por esta nação do 
Levante, sobretudo pelos sunitas libaneses.

No Líbano, os muçulmanos sunitas vi-
vem um dos seus períodos mais penosos. 
O vazio político que aflige a comunidade 
aumenta e agrava a sua derrota confessional. 
Sentem-se ostracizados, não apenas pelos 
xiitas do movimento Hezbollah [“Partido 
de Deus”, criado e financiado pelo Irão, 
milícia com representação parlamentar] 
mas também pelos cristãos, do Presidente 
Michel Aoun, um católico maronita.

O que se passa no Afeganistão recor-
da aos sunitas libaneses o seu sofrimento. 
Para eles, é o sinal do regresso em força de 
um grupo com o qual partilham a mesma 
consciência confessional. Os sunitas liba-
neses sentem-se profundamente órfãos e 
abandonados. Durante muito tempo, vira-
ram-se para a Arábia Saudita e depois para 
a Turquia, mas Ancara não tem pressa em 
pô-los sob sua proteção.

Os talibãs tão-pouco poderão constituir 
um apoio, mas os sunitas libaneses veem-nos 
como fonte de inspiração, não pela prática 
do poder mas como um modelo de sucesso.

Os sunitas libaneses vivem atormenta-
dos pela corrupção da sua classe dirigente, 
e o fracasso do primeiro-ministro, Saad 
Hariri, destruiu a máquina que permitiu a 
sobrevivência de muitos deles. Desde que 
o Hezbollah expandiu os seus domínios, os 
sunitas libaneses tornaram-se as sobras do 
sistema.

Uma união de sunitas
Não é por acaso que Trípoli [a segunda ci-
dade libanesa, de forte maioria sunita] foi 
no passado um viveiro da thawra [revolu-
ção]. Essa raiva ainda não encontrou uma 
saída política, porque todos sabem que ela 
se alimenta da ferida narcísica da maior 
comunidade confessional do país.
[Todas as condições estão reunidas para se 
importar as dores de países distantes. Ele-
mento de identificação exterior, os talibãs 
poderão igualmente provocar a união entre 
sunitas libaneses e outros elementos exó-
genos sunitas, como os refugiados sírios e 
palestinianos do Líbano, também eles em 
estado de exasperação.]

Basta recordar acontecimentos recentes 
em Khaldé. [Nesta localidade próxima de 
Beirute, a capital, um tiroteio causou vários 
mortos um dia depois de, em 31 de julho, um 
militante do Hezbollah ter sido morto, num 
aparente ato de vingança, por um membro 
de um clã sunita; foi necessária a intervenção 
do Exército para impedir confrontos entre 
sunitas e xiitas.] 

O ataque contra o grupo xiita foi cometi-
do por indivíduos à margem da comunidade 
sunita, membros de clãs recentemente na-
turalizados que são libaneses desde os anos 
1990 [quando um acordo de paz pôs fim a 
uma guerra civil que durava desde 1975]. No 
entanto, o núcleo central da comunidade 
mobilizou-se de imediato para os defender 
e erigir em Khaldé um posto avançado pela 
dignidade sunita.

As repercussões que se temem depois 
da queda de Cabul, as guerras civis, latentes 
ou declaradas, no Líbano e noutros luga-
res tornam-se, a cada dia que passa, mais 
plausíveis, especialmente porque os sunitas 
libaneses são a comunidade mais importante 
no plano demográfico mas a mais margi-
nalizada no plano político. 

O
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Para Teerão,  
os talibãs são  

“um mal menor”
Os novos senhores de Cabul já não são os inimigos de outrora de Teerão. Pelo 

contrário, o regresso do emirado fundamentalista sunita talvez venha a aumentar 
a influência da república xiita na região, apesar das profundas divergências mútuas

L’Orient-Le Jour
Beirute

Herat, Kandahar, Cabul. Tal 
como o resto do mundo, os ira-
nianos surpreenderam-se com 
o espetáculo deste blitzkrieg 

comandado pelos talibãs no Afeganistão. 
Os responsáveis, em Teerão, estavam 

preparados para o colapso do Exército afe-
gão, assim que as tropas norte-america-
nas se retirassem, mas, tal como o resto do 
mundo, subestimaram o nível de prepara-
ção, de eficácia e de rapidez da máquina de 
guerra dos “estudantes do Islão”.

Em todo o caso, o regime iraniano es-
tava alerta desde maio, quando os militares 
dos EUA começaram a retirar-se, e desde 
o início da ofensiva dos talibãs contra o 
governo afegão do Presidente Ashraf Ghani. 

Receando um possível alastramento 
do conflito, um novo fluxo de refugiados 
[há cerca de 950 mil registados e quase 2,5 
milhões indocumentados a viver no Irão – 
este ano, foram expulsos 350 mil –, segun-
do a ONU] e a ascensão de algumas fações 
sunitas extremistas que poderiam atacar a 
minoria xiita dos hazaras no Afeganistão, 
as autoridades iranianas foram, gradual-
mente, concentrando tropas ao longo da 
fronteira que partilha com este vizinho.

Nos dias 7 e 8 de julho, ativados os 
canais diplomáticos, o ministro iraniano 
dos Negócios Estrangeiros recebeu dele-
gações do governo de Ghani e dos talibãs, 
a fim de tentar uma mediação, procu-
rando preencher o espaço deixado vago 
pelos norte-americanos que já estavam 
de partida. Começaram a circular vários 
rumores: alguns especialistas invocavam 

uma possível intervenção de Teerão, ou-
tros admitiam um confronto de milícias, 
segundo o modelo iraquiano.

O Irão de 2021 não é, todavia, o Irão do 
final dos anos 1990. É certo que persistem 
divergências ideológicas entre o regime dos 
mulás e o dos talibãs, que “não represen-
tam uma solução ideal”, mas a chegada 
a Cabul de islamistas sunitas já não mete 
medo a Teerão, que se vem acomodando 
aos antigos inimigos e até a cooperar com 
eles, com o objetivo de minar os interesses 
norte-americanos na região, nota Fatemeh 
Aman, analista do think-tank Middle East 
Institute, em Washington D.C. 

Apesar da agitação em Teerão, a re-
conquista territorial dos talibãs constitui 
uma oportunidade para reforçar influência 
regional e, acima de tudo, para marcar pon-
tos contra os Estados Unidos da América.

“O Irão, que apoiou os talibãs nos últi-
mos dez anos para pôr fim à presença militar 
norte-americana, vê o regresso [do antigo 
inimigo] como uma vitória estratégica”, 
salienta Afshon Ostovar, professor de Se-
gurança Nacional na Naval Postgraduate 
School, na Califórnia, e biógrafo da obra 
sobre a mais poderosa força militar do Irão, 
Vanguard of the Imam: Religion, Politics, 
and Iran’s Revolutionary Guards.

Os desafios económicos que ligam o 
Irão e os talibãs obrigam-nos, a ambos, 
também a uma relação de boa vizinhança. 
Para os talibãs, “o fornecimento de energia, 
gasolina e gás por parte do Irão é vital”, 
sublinha Fatemeh Aman. 

Do lado iraniano, agora que mudou o 

H

...
A reconquista territorial 
dos talibãs constitui uma 
oportunidade para o Irão 
reforçar a sua influência 
regional e, acima de 
tudo, para marcar pontos 
contra os Estados Unidos 
da América



43OUTUBRO 2021 - N.º 308ILUSTRAÇÃO DE BLEIBEL

regime em Cabul, é especialmente impor-
tante preservar os investimentos já feitos 
e continuar o combate às atividades de 
narcotráfico na sua fronteira oriental. 
[Entre 1979 e 2014, o Irão perdeu quatro 
mil soldados no combate aos traficantes 
afegãos. O consumo de droga é um grave 
e crescente problema interno da Repúbli-
ca Islâmica: em 2020, dos 84 milhões de 

iranianos, cerca de 2,8 milhões eram toxi-
codependentes; outros 1,6 milhões usam 
a droga para fins recreativos, segundo a 
publicação Iran Primer, do United States 
Institute of Peace.] 

“Casamento de conveniência”
 O presente cenário está longe de ser idílico. 
O Irão não sairá vencedor dos aconteci-
mentos em curso: “Os talibãs não são uma 
milícia criada por Teerão [como acontece 
com as do Iraque ou o Hezbollah, no Líba-
no], e a sua influência poderá diminuir no 
futuro, se os afegãos deixarem de confiar 
nos iranianos”, observa Fatemeh Aman. 

Neste caso, o historial de conflito entre 
o movimento fundamentalista sunita e a 
república xiita não pode ser descartado da 
análise do que atualmente se está a passar.

Em 1988, dois anos depois de chega-
rem ao poder pela primeira vez, os talibãs 
executaram, no consulado do Irão, em Ma-
zar-i Sharif, 11 iranianos, a maioria deles 
membros da Força Al-Qods, a unidade de 
elite do Corpo dos Guardas da Revolução 
Islâmica (IRGC, na sigla inglesa). 

Foi à justa que se evitou uma guerra: 
o guia supremo iraniano, ayatollah Ali 
Khamenei, desistiu de uma ação militar, 
depois de a ter aprovado, seguindo a reco-
mendação do IRGC, recorda Farzin Nadi-
mi, investigador no Washington Institute, 
especializado em questões de segurança e 
defesa no Irão e no golfo Pérsico.

A este problema juntou-se um dife-
rendo sobre o rio Helmand, que flui das 
montanhas do Hindu Kush, através do 
Afeganistão até ao Sudeste do Irão, onde 
o rio é vital para a agricultura e pesca. [O 
problema remonta aos anos 1940-1950, 
quando o Afeganistão construiu duas bar-
ragens (Kajaki e Crishk) que reduziram o 
abastecimento de água no Irão. De 1998 até 
2001, os talibãs fecharam as comportas de 
Kajaki, numa altura de profunda seca no 
Irão], e esta foi uma das razões que levaram 
Teerão a apoiar Washington na tentativa de 
derrubar o poder, quando eles se recusaram 
a entregar Osama bin Laden.

Seria preciso esperar dois anos e o iní-
cio, por parte de George W. Bush, da retórica 
do “eixo do mal” [Irão, Iraque e Coreia do 
Norte], para que surgisse um casamento 
de conveniência entre os talibãs e o regime 
iraniano, que apenas partilham inimigos. 

“Esse foi o momento em que os irania-
nos começaram a contactar os insurretos 
talibãs, fornecendo-lhes explosivos, a fim 
de garantirem que os norte-americanos não 
pudessem mais usar o Afeganistão como 
base de retaguarda para atacar o Irão”, 
precisa Fatemeh Aman.

A partir de 2015, foi contra o ramo local 

do Estado Islâmico de Khorasan (ISIS-K) 
que prosseguiu a cooperação. “Os irania-
nos chegaram à conclusão de que o go-
verno afegão não seria capaz de derrotar 
o ISIS-K e, então, entraram em contacto 
com os talibãs para formarem uma frente 
comum”, acrescenta a analista do Middle 
East Institute.

Que sorte terão os hazaras?
A reaproximação continua até hoje, ao ní-
vel diplomático, abrindo caminho a uma 
série de encontros entre representantes 
do movimento islamista e responsáveis 
em Teerão. 

“Os iranianos estão nervosos: um go-
verno totalmente dominado pelos talibãs 
não é a sua primeira escolha, mas não têm 
outra opção para conter o Estado Islâmico 
[ou Daesh] e as possíveis consequências de 
uma nova guerra”, explica Fatemeh Aman.

Face à realidade local e na ausência de 
alternativa, o Irão viu-se obrigado a jun-
tar-se aos talibãs, para preservar os seus 
interesses. As escolhas são limitadas: uma 
intervenção direta num terreno que é co-
nhecido (erradamente) como “cemitério 
de impérios” está fora de questão, mas uma 
presença indireta por interpostas milícias 
também é impensável se Teerão quiser con-
tinuar a estar nas boas graças dos talibãs.

Neste contexto, os iranianos poderão 
ficar reduzidos a uma ação mínima, visando 
simplesmente “concentrar a sua atenção 
na ação diplomática, na presença militar 
na fronteira e numa componente mais hu-
manitária, voltada para a gestão do fluxo de 
refugiados, a fim de restaurar a reputação 
perdida com a aliança que firmou com os 
talibãs”, avalia Fatemeh Aman.

Há só mais um problema que, se vier a 
ressurgir, poderá comprometer este novo 
equilíbrio: a situação dos hazaras, a mi-
noria xiita do Afeganistão (10% a 20% da 
população) que se exprime em dari, um 
dialeto do persa. Sob o primeiro regime 
dos talibãs, os hazaras foram vítimas de 
vários massacres, em 1998, 2000 e 2001, 
comprovou a ONG Human Rights Watch.

Os iranianos [que desde 2001 têm 
patrocinado várias atividades culturais e 
religiosas dos hazaras, mas que também os 
recrutaram, juntamente com 50 mil refu-
giados afegãos, para combater ao lado das 
tropas de Bashar al-Assad, na Síria] terão 
dificuldade em negociar, para aqueles xii-
tas, qualquer tipo de proteção, se os talibãs 
decidirem retomar os métodos brutais do 
seu primeiro regime.

Se Teerão não assumir compromissos, 
“poderá pôr em xeque a credibilidade jun-
to dos seus clientes regionais”, advertiu 
Afshon Ostovar. 

“Xiita-Istão e Sunita-Istão”. À esquerda,  
o Presidente iraniano Ebrahim Raisi;  
à direita, Abdul Ghani Baradar
ILUSTRAÇÃO DE BLEIBEL, PARA DAILY STAR, BEIRUTE
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 O regresso dos  
talibãs vai beneficiar  

a Al-Qaeda?
A questão não é saber se a organização fundada por Osama bin Laden vai 

regressar ao Afeganistão – ela já lá está –, mas determinar a natureza do seu 
relacionamento com os “estudantes do Islão”, sublinha este especialista  

em islamismo radical

The Guardian 
Londres

Agora que os talibãs chegaram 
a Cabul, após conquistarem o 
Afeganistão em menos de uma 
semana, há uma questão que se 

impõe: que podem deles esperar a Al-Qae-
da e outros grupos islamistas envolvidos 
na jihad mundial? 

Sem dúvida que a vitória extraordi-
nariamente rápida dos talibãs dará um 
enorme impulso aos muçulmanos extre-
mistas de todo o mundo, da Al-Qaeda ao 
Estado Islâmico/Daesh, dos insurretos em 
Moçambique e na Síria aos jihadistas que 
esperam pela sua hora em Birmingham 
(Reino Unido) ou em Manila (Filipinas). 

Entrevistado em agosto pela cadeia de 
televisão Sky News, em Londres, o secre-
tário de Estado da Defesa, Ben Wallace, 
confessou estar “muito preocupado por 
Estados falhados serem berçários deste tipo 
de gente” e admitiu que “a Al-Qaeda vai 
provavelmente regressar”. Ele tem razões 
para se inquietar com os Estados falhados: 
os atentados de 11 de Setembro de 2001 na 
América foram planeados e organizados 
pela Al-Qaeda a partir de um Afeganistão 
que já estava nas mãos dos talibãs. Onde ele 
se engana, porém, é no suposto regresso 
daquela organização terrorista, porque 
ela já lá está.

Em julho, numa análise baseada em in-
formações de espionagem transmitidas aos 
seus Estados-membros, a Organização das 
Nações Unidas constatou que a Al-Qaeda 
“está presente em, pelo menos, 15 [das 
34] províncias afegãs” e que o seu braço 
regional no subcontinente indiano “tem 

vindo a atuar sob a proteção dos talibãs, 
a partir das províncias de Kandahar, Hel-
mand e Nimroz”. Os média da Al-Qaeda, 
por seu turno, propagandeiam as opera-
ções – frequentes, dizem eles – dos seus 
combatentes no Afeganistão.

O problema não é novo para a Adminis-
tração de Joe Biden, apesar de ter tentado 
ignorá-lo. No âmbito dos acordos que as-
sinaram no ano passado com os emissários 
de Donald Trump, os talibãs garantiram 
que não permitiriam nem treino, nem 
financiamento, nem recrutamento “de 
terroristas, incluindo os da Al-Qaeda, 
capazes de ameaçar a segurança dos Es-
tados Unidos da América e seus aliados”.

Em maio, o Representante Especial 
para a Reconciliação no Afeganistão, 
Zalmay Khalilzad [um afegão-america-
no nascido em Mazar-i Sharif há 70 anos, 
que ajudou o conselheiro de segurança 
Zbigniew Brzezinski e as administrações 
Carter e Reagan a apoiar os mujahedin 
contra Moscovo] constatava “progressos 
significativos” dos talibãs. Se então isso era 
verdade – do que duvidamos –, a situação 
mudou completamente.

É difícil prever que atitude adotarão os 
talibãs em relação à Al-Qaeda e a outros 
grupos extremistas que, a partir do Afe-
ganistão, querem levar a cabo operações 
violentas no estrangeiro. Também é di-
fícil saber como vai reagir a Al-Qaeda. A 
derrota infligida pelos mujahedin afegãos 
aos soviéticos em 1989 tornou-se um mito 
fundador ao qual a ascensão do movimento 
jihadista contemporâneo global deve muito, 

A

embora, na realidade, o papel da Al-Qae-
da nessa guerra tivesse sido insignifican-
te. [Para a maioria dos analistas, foram os 
mísseis Stinger que a CIA, num contexto de 
Guerra Fria, forneceu aos mujahedin para 
destruírem o poder aéreo dos “invasores 
comunistas” que aceleraram a retirada da 
URSS após uma década de ocupação.] 

Prioridades convergentes
A derrota de uma segunda superpotência por 
um novo grupo de combatentes islamistas 
afegãos é uma colossal bênção em termos 
de propaganda, especialmente porque as 
organizações extremistas de hoje bem pre-
cisam de renovar o seu discurso. Não há 
dúvidas de que a Al-Qaeda e outros vão 
sentir-se renascidos, mas o que farão eles 
exatamente com esse estímulo?

A incapacidade de os americanos dis-
tinguirem entre Al-Qaeda e talibãs nos pri-
meiros anos da guerra [iniciada em outubro 
de 2001] contribuiu para o seu fracasso no 
Afeganistão. 

A Al-Qaeda, um pequeno grupo de is-
lamistas maioritariamente árabes, espera-
va derrubar os regimes políticos do Médio 
Oriente combatendo Israel e o Ocidente. Já 
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os talibãs, afegãos ultraconservadores cuja 
ideologia assenta em considerações étnicas 
regionais e nacionalistas, procuravam impor 
uma lei religiosa rígida apenas no seu país.

Desde então, as relações entre a Al-
-Qaeda e muitas fações dos talibãs muda-
ram radicalmente. Se esse relacionamen-
to era por vezes tumultuoso, a verdade é 
que, gradualmente, se foi consolidando. Ao 
longo de quatro décadas [desde a invasão 
soviética em 1979], foram-se estabelecen-
do laços familiares íntimos, com dirigentes 
de outras redes extremistas a servirem de 
intermediários. 

As prioridades dos dois movimentos, os 
talibãs e a Al-Qaeda, ainda hoje divergem 
sobre certas matérias, mas, ao contrário 
de há 20 anos, os fundamentalistas afe-
gãos estão agora mais cientes do que são 
os jogos internacionais. Partilham, hoje, 
alguns aspetos da filosofia da Al-Qaeda, 
o que constitui uma grande mudança. Os 
serviços secretos norte-americanos dão 
conta de vínculos “estreitos” entre as duas 
organizações.

Tal como aconteceu quando, pela pri-
meira vez, tomaram o poder [em 1996], os 
talibãs procuram uma certa forma de legiti-

midade na cena internacional. Duas questões 
se colocam: junto de quem vão procurar 
esse reconhecimento e, para o obter, que 
compromissos estarão dispostos a aceitar? 

A estratégia de Al-Zawahiri
Há um elemento que, talvez, poderá in-
fluenciar de maneira decisiva a relação 
entre os talibãs e a Al-Qaeda: a mudan-
ça de estratégia instaurada por Ayman 
Al-Zawahiri, o velho militante egípcio 
que assumiu a liderança da organização 
terrorista após a execução de Osama bin 
Laden, em 2011, durante um ataque nor-
te-americano à sua residência fortificada 
no Paquistão.

Ayman Al-Zawahiri renunciou aos 
ataques contra “o inimigo longínquo”, 
no Ocidente, e prefere unir os partidá-
rios para ganhar legitimidade nas regiões 
instáveis do mundo islâmico dilaceradas 
por conflitos. Ele convenceu-se de que 
esses países frágeis oferecem possibilidades 
de expansão e que “o inimigo próximo”, 
representado por regimes locais, pode ser 
combatido com maior eficácia.

Em vez de enviar aviões para se des-
penharem em cidades americanas, a Al-
-Qaeda procura, atualmente, criar uma 
imagem de liderança competente e pro-
tetora das comunidades que se sentem 
marginalizadas ou ameaçadas. 

Esta mudança de estratégia ajudará os 
talibãs, que nunca foram acusados de forma 
direta de terrorismo internacional e não 
aspiram a tal, a manter a sua aliança atual 
de facto com a Al-Qaeda. [Há informações 
não confirmadas, por fontes independentes, 
de que a Al-Qaeda está a ajudar os talibãs 
a atacar o Vale de Panchir, a última bolsa 
de resistência ao novo regime de Cabul.]

A acreditar nas agências de espionagem 
– e não apenas nas ocidentais –, Ayman 
Al-Zawahiri está muito doente e nada ga-
rante que a sua estratégia sobreviva ao 
seu desaparecimento, nem aos recentes 
acontecimentos no Afeganistão. 

A fragilidade deste país nas mãos dos 
talibãs, a derrota dos Estados Unidos da 
América face a uma milícia islamista, duas 
décadas de violência no Médio Oriente, 
fonte de divisões e de radicalizações cres-
centes, e a disseminação sem precedentes 
da ideologia extremista dos jihadistas nos 
quatro cantos do globo oferecem pers-
petivas inegáveis a um futuro sucessor 
de Ayman Al-Zawahiri e a todos os seus 
congéneres. 

Mesmo que a Al-Qaeda não procure 
beneficiar desta nova conjuntura, outros 
grupos aproveitar-se-ão dela, seja com 
o apoio dos novos dirigentes afegãos ou 
contra a sua vontade. 





Gronelândia  
a derreter

A MAIOR ILHA DA TERRA JÁ PERDEU MAIS GELO NA ÚLTIMA DÉCADA DO 
QUE EM TODO O SÉCULO ANTERIOR. E SÓ HÁ UMA EXPLICAÇÃO PARA ISSO: 

O AQUECIMENTO GLOBAL. SE O RITMO DE DEGELO CONTINUAR ASSIM,  
AS CONSEQUÊNCIAS SERÃO SENTIDAS EM TODO O PLANETA

Fotos de Mario Tama/Getty Images
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O guia Vilhelmine Nathanielsen 
observa, a 4 de setembro, os blocos 
de gelo que se soltaram do glaciar 
Sermeq Kujalleq, bem perto da 
povoação de Disko Bay, em Ilulissat

Olhar

Em agosto deste ano, choveu pela primeira 
vez desde que existem registos históri-
cos, no ponto mais alto da Gronelândia. 
À partida, este poderia parecer um facto 
sem importância e, na verdade, até passou 
mais ou menos despercebido na comuni-
cação social internacional. Mas o que esse 
facto revela é algo muito preocupante e 
que pode ter uma influência direta na vida 
das populações que vivem junto ao mar, 
em todo o mundo: o planeta está mesmo 
a aquecer e até no lugar onde só deveria 
cair neve, a água da chuva já não congela 
antes de bater no solo.

Não admira, por isso, que os sinais do 
degelo na Gronelândia sejam já por demais 
evidentes: tanto para os seus pouco mais 
de 56 mil habitantes (que se estabeleceram 
junto dos fiordes onde historicamente ha-
via menos neve) como para os forasteiros 
que tenham visto fotos, no local, tiradas 
pelos seus antepassados mais próximos.

A verdade é que a camada de gelo da 
Gronelândia contém quatro vezes mais 
gelo do que todos os outros glaciares com-
binados existentes na Terra, com exceção 
da Antártica. Isto, num território que é 
23 vezes o tamanho de Portugal e que a 
nossa espécie sempre conheceu coberto 
de gelo e neve. 

Agora, aos poucos, esse gelo vai-se 
derretendo, levando à formação de enor-
mes rios, em direção ao mar. Lentamente, 
essa água vai-se acumulando nos ocea-
nos. A continuar a este ritmo e se nada 
for feito para o evitar, as consequências 
serão desastrosas para quem vive junto ao 
mar – mesmo do outro lado do mundo. 

E
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...

Cientistas dinamarqueses 
calcularam que, só 
em julho deste ano, 
derreteu gelo suficiente 
na Gronelândia para 
cobrir quase duas vezes 
o território de Portugal 
Continental com uma 
camada de água com cinco 
centímetros



50 OUTUBRO 2021 - N.º 308

Olhar
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Segundo os cálculos 
dos cientistas 
da NARA, o 
degelo ocorrido na 
Gronelândia nos 
últimos 15 anos é 
suficiente para fazer 
aumentar o nível 
médio das águas a 
nível global em cerca 
de dois centímetros



Olhar



Com menos gelo, agora até já se 
podem praticar alguns desportos 
náuticos na Gronelândia
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Viver 
com muito 

calor
DO OESTE AMERICANO À SIBÉRIA, NA GRÉCIA E NA TURQUIA, 

AS TEMPERATURAS RECORDE REGISTADAS NESTE VERÃO 
PROVOCARAM INCÊNDIOS E CATÁSTROFES EM SÉRIE. AS ONDAS DE 
CALOR AMEAÇAM TORNAR-SE QUASE QUOTIDIANAS. COMO NOS 

PODEMOS ADAPTAR A ESSES FENÓMENOS?

The Atlantic 
Washington
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Em 2000, deixei Phoenix, Arizona, para 
viver em Portland, Oregon, em parte para 
escapar ao calor. No final de junho, este 
apanhou-me.

O teto da nossa casa e as paredes fer-
viam, e os nossos quartos transformavam-
-se em fornos. Tirar uma peça de roupa 
da parte de cima de um armário era uma 
provação. A nossa casa raramente teve 
obras desde a sua construção, em 1955: 
não tem apenas uma sanita rosa vintage, 
distingue-se pela falta de ar condicionado 
e por um sótão não isolado. Dormi (um 
sono sobressaltado) no rés do chão, na sala 
de estar, em frente a um ar condicionado 
móvel, enquanto a minha mulher tentava 
fazer o mesmo lá em cima. Instalámos um 
segundo ar condicionado auxiliar no quar-
to da nossa filha, de 3 anos, também lá em 
cima, direcionando o ar para a cama dela.

Em Portland, quase nada estava pre-
parado para esta onda de calor. Mas agora 
que um anticiclone persistente criou nos 
estados de Oregon, Washington e Idaho a 
famosa “cúpula do calor”, os termómetros 
não descem e as avarias são uma constante. 
Na noite de sábado [26 de junho], Portland 
alcançou os 42,2 °C e bateu o seu anterior 
recorde de calor, 41,6 °C, que datava de 
1965. No domingo [27], o valor subiu para 
44,4 °C e um novo recorde foi estabele-
cido – para ser batido no dia seguinte, 
segunda-feira [28], com 46,7 °C [picos de 
51 °C foram registados em zonas pobres 
da cidade].

Camiões da Portland General Electric, 
a empresa de eletricidade local, atravessa-
ram as ruas da cidade para inspecionar os 

cabos da rede. O departamento de recrea-
ção da cidade considerou as temperatu-
ras demasiado altas para abrir as piscinas 
públicas. O comboio ligeiro de Portland 
suspendeu a atividade, devido aos cabos 
de alimentação derretidos. A mercearia 
do meu bairro só vendia cubos de gelo.

“Em Portland, só está calor uma sema-
na por ano”, brincámos quando aqui nos 
instalámos. Enquanto em Phoenix, há ar 
condicionado em todo o lado, em Portland 
não conheço muitas pessoas que o tenham 
em casa. Nas noites mais quentes, desde 
que estivéssemos em cuecas e equipados 
com um simples ventilador, dormíamos. 
Além disso, estas noites de calor eram raras 
e nunca escaldantes. Da minha parte, tinha 
crescido no Arizona, estava habituado a 
um tempo muito quente. O meu pai até 
me ensinou algumas habilidades de so-
brevivência no deserto. Nunca pensei que 
ia precisar delas daqui.

Mas, agora, as alterações climáticas são 
tais que tenho de passar este conhecimento 
à minha filha. Ela tem de aprender a con-
tinuar a fazer as suas coisas (brincar, andar 
ao ar livre) numa situação de desconforto 
razoável, improvisar quando o calor se 
torna avassalador e nunca subestimar os 
perigos destes verões escaldantes, que eu 
temo que só venham a piorar.

 Quando era criança, 38 °C durante 
o dia e 32 °C à noite eram temperaturas 
comuns. No dia em que Phoenix bateu 
o recorde de calor, 50 °C, eu e os meus 
amigos estávamos a andar de skate e de 
bicicleta num parque, enquanto os aviões 
estavam parados por causa do calor e os 

autocarros públicos avariavam. Este dia 
histórico não parecia mais infernal do que 
qualquer outro dia de verão. Então jogámos 
lá fora até não aguentarmos mais, depois 
refrescámo-nos, primeiro no centro co-
mercial em frente a uma fatia de pizza, 
depois na casa uns dos outros.

Em Phoenix, o meu pai também me 
ensinou a vida no deserto. Para evitar pi-
cadas de cobras venenosas, ensinou-me a 
nunca cavar buracos. Contra os escorpiões, 
instruiu-me a nunca deixar os sapatos lá 
fora, à noite, e a virá-los sempre e a abaná-
-los antes de os calçar. Contra a insolação 
e a desidratação, a sua recomendação foi 
um kit de sobrevivência: ter sempre no 
meu carro três ou quatro litros de água, 
uma bateria sobressa-
lente, cabos de arranque 
e uma viseira solar. Se 
eu alguma vez me depa-
rasse com uma onda de 
calor, ensinou-me que 
era possível sobreviver, 
desde que agisse perante 
este perigo com postura 
e inteligência. Ensinou-me a beber um 
pouco durante o dia, mesmo que não ti-
vesse sede. Em caso de dor de cabeça, era 
necessário reidratar-me. E fez-me enten-
der que não podia parar a minha vida só 
porque estava muito calor. Hoje, já não me 
preocupo com a presença de escorpiões, 
mas tudo o que aprendi durante os pri-
meiros 25 anos da minha vida, no Arizona, 
é-me útil neste Portland com alterações 
climáticas: ser resistente e previdente, 
hidratar-me regularmente, ter uma alta 
tolerância ao desconforto e saber adaptar 
os meus hábitos.

Quando as temperaturas sobem, pa-
tino, jardino, levo o cão a passear, vou ao 
parque. Não me vou trancar, durante uma 
parte do verão, no Noroeste americano, 
já passamos muito tempo dentro de casa 
no inverno. Adoro o grande ar livre (o sol, 
os cheiros, a vegetação) e preciso de dar 
bom uso ao meu corpo, o que tento sempre 
fazer com bom senso, isto é: beber muito, 
pôr protetor solar e chapéu, tomar bebidas 
e comer. Começo todos os meus dias a 
beber um copo de água, logo que acordo.

Assim, o fim de semana escaldante no 
final de junho foi uma oportunidade para 
testar a minha tolerância ao calor. No do-
mingo, à tarde, com 42 °C, andei de skate 
na minirrampa do vizinho, só para me 
testar. Brinquei 40 minutos, até me sentir 
lento. Na madrugada de segunda-feira, 33 
ºC, eu e a minha filha saímos com o cão 
para ir ao café. Estamos muito interessados 
em insetos, hoje em dia, por isso, quando 
voltámos, ficámos no jardim, à sombra, a 

Bombeiros 
observam um 
grande incêndio 
no Centro de 
Espanha
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colocar centopeias no terrário que ela fez. 
A Natureza é “vermelha de dente e garra”, 
escreveu o poeta Alfred Tennyson, mas a 
dureza da realidade e a beleza da Natureza 
não são contraditórias. A minha ambição 
é transmitir à minha filha a capacidade de 
apreciar estes dois extremos. Gotas de suor 
escorriam pelas bochechas avermelhadas 
quando ela finalmente disse: “Pai, estou 
quente. Vamos brincar lá dentro?”. Então, 
voltámos e certifiquei-me de que tinha a 
garrafa de água com ela.

Durante aquela onda de calor em 
Portland, a minha família e eu fizemos o 
que fiz todos os dias quando era criança, 
em Phoenix: procurar descanso em locais 
públicos com ar condicionado. Passámos 
uma hora num hipermercado Target. No 
sábado, foram duas horas no Museu de 
Ciência e Indústria do Oregon, aonde 
voltámos na segunda-feira para ver dois 
filmes seguidos.

A inauguração da New Seasons Market, 
que se tem proclamado “a loja mais bonita 
da zona”, está também entre as mais bem 
equipadas em Portland em termos de ar 
condicionado. Entrar é um pouco como 
pôr a cabeça no frigorífico. Tínhamos algo 
para comer em casa, mas estava muito 
calor, por isso almoçámos lá e até voltá-
mos para o jantar. Não fomos os únicos 
a encontrar refúgio neste local. Muitos 
restaurantes tinham fechado, porque es-
tava demasiado calor para se trabalhar na 
cozinha, como explicou um funcionário 

da loja, daí o afluxo de clientes. Metade 
das prateleiras estava vazia. Onde ainda 
havia coxinhas de frango ao meio-dia, 
só restavam migalhas. Entregando-me 
o último bolo de milho frito na montra, o 
vendedor disse-me: “As pessoas vieram 
primeiro para os pratos preparados. Depois 
vieram para se refrescar.”

“Estamos aqui por causa do ar con-
dicionado”, respondi. Na zona de jantar, 

a minha filha estava a fazer palhaçadas 
e a rir-se em voz alta, em frente ao mi-
cro-ondas.

Na noite de segunda-feira, o termó-
metro desceu dos 20 °C pela primeira vez 
em dias. Uma corrente oceânica soprava 
uma brisa fresca em Portland. Na manhã 
seguinte, no agradável e quase marítimo 
ar do jardim, regámos as plantas e pro-
curámos outros insetos para colocar no 
nosso terrário. Fiquei aliviado, mas tam-
bém triste por pensar que a minha filha ia 
crescer neste novo Portland. No dia an-
terior, a onda de calor pesava como uma 
tampa na minha cidade adotada, o ar às 
vezes tornava-se irrespirável por causa 
do fumo dos incêndios florestais e havia 
longos cortes de energia. O futuro da mi-
nha filha será marcado por prateleiras de 
mercearias vazias e por racionamento de 
água. Talvez todos os seus verões termi-
nem com a escolha dos últimos tomates 
na arrecadação, como fizemos em 2020. 
Mas este é o mundo que criámos: cabe-nos 
aprender a viver nele.

Neste país, foi para oeste que sempre 
se dirigiram os que desejavam um novo 
começo. Mas para onde ir, se o clima de 
Portland ficar muito quente? Edmonton, 
Canadá? Fairbanks, Alasca? Não podemos 
continuar a fugir dos problemas. Devemo-
-nos, a nós mesmos, soluções. Podemos 
aprender a viver num ambiente extremo. 
Dadas as alterações climáticas, não creio 
que tenhamos escolha. 

O futuro da minha 
filha será marcado 
por prateleiras de 

mercearias vazias e por 
racionamento de água. 

Talvez todos os seus 
verões terminem com 
a escolha dos últimos 

tomates na arrecadação, 
como fizemos em 2020. 

Mas este é o mundo 
que criámos: cabe-nos 

aprender a viver nele
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O corpo não 
aguenta tudo
Somos capazes de regular a nossa temperatura interna mas só até 
certo ponto. A humidade do ar, a idade e o esforço podem alterar 
significativamente a nossa resistência ao calor extremo

MIT Technology Review
Cambridge (Estados Unidos da América)

Devido às alterações climáti-
cas, as grandes ondas de calor 
passaram a ser mais frequentes 
e graves, como vimos no Oeste 

dos Estados Unidos da América, nas últi-
mas duas semanas [o artigo foi publicado 
a 10 de julho]. Segundo alguns modelos 
climáticos, regiões do globo tornar-se-
-ão inóspitas ao longo do próximo século. 

D
Mas o que torna um lugar inabitável não é 
apenas a sua temperatura. A própria hu-
midade ambiente também não define por 
si só os limiares de resistência do corpo 
humano ao calor extremo. A tolerância 
pode variar de pessoa para pessoa, e os 
próprios limites pessoais podem variar no 
tempo. Compreender os nossos limites e o 
que os determina revela-se cada vez mais 

importante, à medida que as temperaturas 
globais aumentam e os fenómenos climá-
ticos extremos se tornam mais difíceis de 
prever.

“Seria de esperar que tivéssemos tido 
uma escolha entre o Bem e o Mal”, afir-
ma Camilo Mora, cientista climático da 
Universidade do Hawai, mas agora, no 
que toca ao calor elevado, “só temos a 
escolha entre ter mais disto ou muito mais 
daquilo”. Num estudo publicado na Na-
ture Climate Change, em 2017, Mora e a 
sua equipa analisaram centenas de ondas 
de calor em todo o mundo para deter-
minar, quer as combinações de calor e 
de humidade mais letais, quer os locais e 
circunstâncias em que poderão ocorrer.

Determinaram que 30% da popula-
ção mundial está exposta, pelo menos 
20 dias por ano, a uma combinação de 
calor e humidade que pode causar a mor-
te, prevendo que esta percentagem suba 
para quase 50% até 2100, mesmo que haja 
drásticas reduções das emissões de gases 
com efeito de estufa. Outros investigadores 
observaram que as alterações climáticas 
aumentam exponencialmente o risco de 
ondas de calor e que estas causam mais 
de um terço das mortes relacionadas com 
hipertermia. Se estamos a mudar o nosso 
planeta, quais são os limites do que po-
demos suportar?
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Mamíferos de sangue quente, os seres 
humanos têm uma temperatura corporal 
constante de 37 graus centígrados. O nos-
so corpo só funciona corretamente a essa 
temperatura, e fá-lo graças a um constante 
jogo de perda e de recuperação de calor. 
Os problemas começam quando o corpo 
não consegue perder calor de forma su-
ficientemente rápida (ou quando o perde 
demasiado depressa em situações de frio 
extremo, mas isso é outra questão). Um 
aumento excessivo da temperatura do cor-
po pode afetar drasticamente as funções 
vitais, desde o funcionamento dos órgãos 
à produção de enzimas. Elisabeth Hanna, 
investigadora de Saúde Pública da Univer-
sidade Nacional Australiana que estuda o 
calor extremo, diz que este pode causar 
graves problemas nos rins e no coração, 
quando não lesões cerebrais.

Num ambiente quen-
te, o corpo esforça-se por 
manter a temperatura à 
custa de um mecanismo 
poderoso: o suor. Evapo-
ra-se no ar, roubando calor 
à pele, o que a refresca. Mas 
a humidade pode interferir 
com este método natural 
de arrefecimento: quando 

é alta, uma grande quantidade de vapor de 
água já está presente no ar, pelo que o suor 
não consegue evaporar-se tão depressa, 
logo não refresca tanto. Para estudar as in-
terações entre calor excessivo e humidade, 
os cientistas (incluindo Camilo Mora e a sua 
equipa) medem o calor e a chamada “tem-
peratura húmida”, de forma a terem uma 
ideia mais rigorosa das situações perigosas.

O índice de calor é uma estimativa 
presente nas previsões meteorológicas, 
que tem em conta tanto o calor como a 
humidade, para dar uma ideia de conforto 
ou desconforto térmico. A “temperatura 
húmida” é medida num termómetro ro-
deado por um pano húmido. (Já a tempe-
ratura indicada na previsão meteorológica 
é “seca”, porque é medida com um ter-
mómetro normal.) A temperatura húmida 
permite estimar a temperatura da pele, caso 
se sue constantemente. Por conseguinte, 
é frequentemente usada para se descobrir 
como as pessoas reagiriam no caso de uma 
forte onda de calor. Diz Zachary Schlader, 
fisiologista da Universidade de Indiana em 
Bloomington (EUA), que uma temperatura 
húmida de 35 °C é, por assim dizer, o limite 
absoluto do que um ser humano pode to-
lerar. Acima deste valor, o corpo já não é 
capaz de trocar calor com o ambiente, de 
forma a manter a sua temperatura interna 
estável. Isto não quer dizer que este choque 
térmico mate imediatamente, mas surgirão 

danos no cérebro e noutros órgãos, se o 
corpo não se arrefecer rapidamente.

As condições que podem levar a uma 
temperatura húmida de 35 °C são as mais 
diversas. Na ausência de vento e com tem-
po soalheiro, uma temperatura húmida 
torna-se insuportável quando se aproxima 
dos 43 °C, isto com uma humidade de 50 
por cento. Este valor pode subir para os 
54 °C com ar quase seco. Alguns modelos 
climáticos preveem temperaturas húmidas 
acima dos 35 °C até meados do século XXI. 
Outros investigadores dizem já ser este 
o caso. Num estudo publicado em 2020, 
cientistas indicam que algumas regiões 
subtropicais já estiveram em condições 
críticas e que estas estão a tornar-se cada 
vez mais frequentes.

Embora a maioria dos estudiosos esteja 
de acordo com o facto de uma temperatura 
húmida de 35 °C ser insustentável para a 
maioria dos seres humanos, a realidade 
mostra que condições menos extremas 
também podem ser mortais. Raramente 
atingimos temperaturas tão extremas, mas 
não é por isso que o calor mata todos os 
anos no mundo. “Todos estão vulneráveis, 
alguns mais do que outros”, afirmou Eli-
zabeth Hanna, investigadora australiana 
de Saúde Pública. As crianças e os idosos 
geralmente não regulam a sua temperatura 
tão eficazmente como os jovens adultos, 
e os doentes sujeitos a certos tratamentos 
médicos têm uma menor capacidade de 
transpiração.

A tolerância ao calor também pode 
mudar ao longo do tempo: o corpo pode 
aclimatizar-se, da mesma forma que se 
pode adaptar aos baixos níveis de oxigénio 
das grandes altitudes. Esta adaptação ao 
calor ambiente desenvolve-se ao longo 
do tempo: tanto pode ocorrer em apenas 
alguns dias como demorar seis semanas ou 
mais, diz Hanna. Quando alguém se adapta 
a temperaturas mais altas, o seu suor passa 
a ser mais diluído, o que significa que per-
de menos eletrólitos através da sudação. 
O que, segundo esta investigadora, pode 
ajudar a proteger o corpo de desidratação 
ou de problemas cardíacos e renais.

Num ambiente quente, o corpo esforça-se por manter a 
temperatura à custa de um mecanismo poderoso: o suor. 
Evapora-se no ar, roubando calor à pele, o que a refresca. 

Mas a humidade pode interferir com este método natural de 
arrefecimento: quando é alta, uma grande quantidade de vapor 

de água já está presente no ar, pelo que o suor não consegue 
evaporar-se tão depressa, logo não refresca tanto

O efeito da climatização artificial ajuda 
a explicar a razão pela qual as ondas de 
calor em áreas relativamente frias, ou as 
ondas de calor ocorridas no início do ve-
rão, podem ser mais letais do que quando 
ocorrem em lugares mais quentes ou mais 
tarde, já em pleno verão. O Canadá ou 
a cidade de Seattle não só estão menos 
equipados com ar condicionado como a 
distribuição destes equipamentos é irre-
gular, o que parece ser um fator impor-
tante na mortalidade das ondas de calor. 
As pessoas em áreas mais frias também são 
menos adaptáveis às vagas de calor, por 
isso mesmo temperaturas húmidas abaixo 
dos 35 °C podem ser mortais.

No entanto, mesmo a aclimatação tem 
os seus limites, afirma Elizabeth Hanna, 
pois não conseguiremos inverter as con-
dições provocadas pelas alterações climá-
ticas previstas para as próximas décadas. 
A investigadora acrescenta que, embora 
os limites fisiológicos sejam importantes, 
devemos também considerar outros fatores, 
como o comportamento dos indivíduos e das 
infraestruturas. Se estivermos a andar ou a 
trabalhar ao ar livre, a temperatura não tem 
de ser tão alta para ser mortal, diz Hanna. 
Da energia total que gastamos numa tarefa, 
seja a correr seja a lavar os pratos, apenas 
20% é usada na contração dos músculos, os 
restantes 80% transformam-se em calor.

Mais movimento significa mais calor 
a ser libertado. Por outras palavras, não 
seremos capazes de suportar, durante o 
esforço, uma temperatura que podería-
mos suportar se estivéssemos deitados. 
A viver na Austrália, Elizabeth Hanna é 
particularmente sensível à forma como 
o calor afeta indivíduos e comunidades. 
A Austrália é um dos países mais quentes 
do planeta, com alguns lugares já a ultra-
passar os limites da resistência humana. À 
medida que as temperaturas extremas se 
tornam norma, diz esta cientista, é mais 
urgente do que nunca ajudar as pessoas 
a entender o perigo das ondas de calor. 
“O mundo está a aquecer, e vamos atingir 
níveis superiores ao que a fisiologia normal 
pode suportar”, adverte. 

Ondas de calor 
e grandes 
incêndios 
tornaram 
o ar quase 
irresperável 
Yakutsk, na 
Sibéria
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Cheguei a ter medo dos ve-
rões. É a época das ondas de 
calor mortais, dos incêndios 
devastadores e das inunda-

ções. A 30 de junho, a pequena cidade 
de Lytton, no Canadá, bateu todos os 
recordes de temperatura: 49,6 graus 
centígrados. No dia seguinte, foi com-
pletamente destruída pelo fogo.

A 17 de julho, o número de mortos 
na Europa ultrapassou os 150, com da-
nos sem precedentes. Neste ano de 2021, 
precisamos de um novo vocabulário para 
descrever o clima num mundo em crise 
climática: vórtice polar, cúpula de calor, 
tornados de fogo... Mas também já não 
temos palavras. Já não podemos falar de 
“catástrofes naturais”, por exemplo, uma 
vez que agora são visivelmente resultado 
de ações humanas, amplificadas despro-
porcionalmente pelo nosso contributo 
industrial para a atmosfera, que acres-

ECONOMIA

Criar um novo 
modelo no meio 
do pesadelo
Sabemos como combater a crise climática e garantir uma vida decente 
para todos. Só falta o mais difícil: convencer os cidadãos disso

Le Temps Lausanne
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centa anualmente uma espessura de gases 
mais quentes.

Sou investigadora no domínio do 
clima, não dos seus mecanismos pla-
netários mas das suas causas sociais, e 
estou desesperadamente à procura de 
uma solução, de uma saída de emer-
gência. Se compreendermos a causa do 
Mal, podemos perceber como tratá-lo. 
A causa do aquecimento global, em ter-
mos socioeconómicos, é muito simples 
e tem de ser admitida. Tão simples que, 
no ano passado, publicámos um artigo 
na Nature Communications, intitulado 
“Alerta Científico sobre a Riqueza”. Basi-
camente, as nossas economias dependem 
de energia para crescer, e a queima de 
combustíveis fósseis (80% da energia pri-
mária do mundo) leva-nos diretamente 
para um futuro infernal. Cataclísmico. 

Apocalíptico.
Dir-me-ão que uso 

palavrões – palavras 
exageradas, alarmistas, 
mesmo. Mas até 2025, 
na nossa trajetória atual, 
chegaremos a uma con-
centração atmosférica de 
CO2 que não se vê na Ter-

ra há 15 milhões de anos. Quinze milhões 
de anos não são imagináveis em termos 
humanos, e por uma boa razão: a nossa 
espécie, Homo sapiens, tem “apenas” 250 
000 anos. O nosso vocabulário revela-se 
insuficiente para descrever a perigosidade 
e a urgência do nosso presente.

Se soubermos muito bem a causa da 
crise climática, será que vislumbraremos 
soluções? Sim, claro. Pare de usar com-
bustíveis fósseis, vire-se para as ener-
gias verdes, consuma menos (transporte, 
aquecimento, objetos de todos os tipos) 
e melhor (dieta à base de plantas).

Mas estas soluções estão a lutar para 
serem adotadas pelas nossas economias 
em rápido crescimento, onde consumi-
dores e cidadãos veem a perda de poder 
de compra como mais temível do que a 
perda de habitabilidade do planeta. En-

quanto a nossa própria casa não tiver sido 
queimada ou inundada, enquanto nós, 
como país próspero, tivermos o suficiente 
para comer, porquê incomodarmo-nos 
com alguns cientistas desesperados que 
usam palavrões alarmistas e que já nem 
sequer são capazes de apreciar uma pe-
quena onda de calor, aqui e ali?

Por isso, continuo à procura de uma 
saída de emergência. A sonhar com uma 
porta mágica para outro mundo. E no 
meu projeto, Living Well Within Limi-
ts, encontrámos, se não a porta, pelo 
menos as ombreiras dela. Conseguimos 
estimar e modelar o consumo de energia 
que corresponderia a uma vida decente, 
sem pobreza ou deficiências, para todos 
na Terra, sem exceção.

Se avançarmos para um consumo de 
energia suficiente, utilizando as tecno-
logias mais eficientes, seria possível uma 
vida decente para todos com menos de 
metade da energia que atualmente con-
sumimos. Sim, claro, é um futuro sem 
luxo: sem carros grandes, sem excessos. 
Mas é também um futuro possível, em 
que o potencial humano pode florescer 
sem destruir as próprias hipóteses de so-
brevivência. Vislumbramos as ombreiras 
da porta, mas onde estará a maçaneta?

O meu estudante de doutoramento 
Jefim Vogel empenhou-se na busca desta 
maçaneta nos nossos sistemas socioe-
conómicos e acaba de publicar as suas 
descobertas. Os países mais equitativos, 
mais democráticos, com melhores servi-
ços públicos e infraestruturas serão mais 
capazes de satisfazer as necessidades das 
suas populações com menos consumo 
de energia do que os países obcecados 
com o crescimento económico e com a 
extração de recursos naturais.

Temos agora, se não um manual 
completo, pelo menos princípios para 
a construção de uma possível economia 
sustentável, como mostra Kate Raworth 
com a sua “teoria do donut”. O suficiente 
para fazer sonhar, mas ainda não mui-
to longe. Porque possível não significa 

provável. E, provavelmente, as nossas 
economias continuarão na sua atual 
trajetória, uma trajetória que contraria 
qualquer possibilidade de prosperidade 
futura (ou mesmo de civilização).

Como podemos contornar o pesadelo 
que nos rodeia? Talvez pareça paradoxal, 
mas, apesar da rejeição da lei do CO2 na 
Suíça, continuo a acreditar, ferrenha 
como uma boa suíça que sou, na demo-
cracia. Não em qualquer uma: numa de-
mocracia de cidadãos (não consumidores) 
plenamente informados sobre a gravi-
dade da crise climática e suas possíveis 
soluções. Esta democracia poderia ser 
alcançada sob a forma de uma assembleia 
de cidadãos, em que estes se informassem 
e decidissem as medidas a tomar.

Se o trabalho desta assembleia fosse 
suficientemente difundido pelos meios 
de comunicação social (rádio, televisão, 
Imprensa, redes sociais), isto permitiria 
uma enorme recuperação coletiva da im-
portância deste tema essencial que ain-
da é pouco conhecido e compreendido. 
Sim, porque a Suíça também sofre de 
desinformação e de negação climática 
por parte dos lóbis petrolíferos. Se a de-
mocracia suíça funcionar, as conclusões 
da assembleia deverão ter um peso pre-
ponderante nas propostas legislativas, na 
ação coletiva de que tanto precisamos para 
nos protegermos mutuamente. Afinal, 
podemos sonhar, mesmo no meio de um 
pesadelo...

Se avançarmos para um consumo de energia suficiente, 
utilizando as tecnologias mais eficientes, seria possível uma 
vida decente para todos com menos de metade da energia 

que atualmente consumimos. Sim, claro, é um futuro sem luxo: 
sem carros grandes, sem excessos. Mas é também um futuro 

possível, em que o potencial humano pode florescer sem 
destruir as próprias hipóteses de sobrevivência

A falta de 
água vai afetar 
cada vez mais 
pessoas – tanto 
nos países 
pobres como 
nos ricos
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Quando o calor atinge Jacoba-
bad, no pico do verão, a cidade 
fecha-se sobre si própria como 
se temesse um ataque arma-

do. As temperaturas podem chegar aos 52 
°C. As ruas ficam desertas e os habitantes 
protegem-se o melhor que conseguem, 
enquanto esperam que o calor passe.

O hospital está cheio de casos de hi-
pertermia que afetam pessoas que tiveram 
de se aventurar lá fora para ganhar a vida. 
“Quando está um calor assim, nem se pode 
estar em pé”, disse Zamir Alam, um re-
sidente. “É muito, muito difícil quando 
estão mais de 50 graus. As pessoas não 
saem das casas e as ruas estão vazias”, 
afirmou Abdul Baqi, um comerciante.

Esta cidade de 200 mil pessoas na pro-
víncia de Sindh, no Paquistão, é conhecida 
há muito pelas suas temperaturas escal-
dantes, mas um estudo científico acaba de 
lhe dar uma nova distinção: a mistura de 
calor e de humidade torna este aglomerado 
um dos dois lugares com mais extremos 
do mundo: episodicamente, ultrapassa o 
limiar da capacidade de sobrevivência do 
corpo humano.

Esta região, ao longo do vale do Indo, 
é um dos locais mais expostos ao aqueci-
mento global. Há receios de que as tem-
peraturas em Jacobabad aumentem ainda 
mais e que o mesmo se verifique noutras 
cidades.

“O vale do Indo não está longe de 
ser o local de perigo n.º 1 do mundo”, 
diz [o climatologista] Tom Matthews, da 
Universidade de Loughborough (Reino 
Unido). “Quando olhamos para alguns 
dos pontos mais preocupantes, climati-
camente falando, desde o abastecimento 
de água ao calor extremo, concentra as 
piores condições.”

EPICENTRO
Jacobabad,  
 “a tórrida”
Nesta cidade paquistanesa no vale do Indo, as temperaturas 
ultrapassam frequentemente os 50 °C, pondo em risco as vidas dos 
residentes. Estes adaptam-se como podem 
The Daily Telegraph Londres
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No ano passado, Tom Matthews e os 

seus colegas analisaram dados de estações 
meteorológicas de todo o mundo. Desco-
briram que Jacobabad e Ras al-Khaimah, 
a norte do Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, tinham atravessado temporaria-
mente o limiar da sobrevivência, décadas 
antes daquilo que previam os modelos de 
alterações climáticas.

Os cientistas estudaram as chamadas 
temperaturas húmidas – medidas num ter-
mómetro coberto por um pano molhado. 
As “temperaturas hú-
midas” representam um 
limite de sobrevivência. 
A 35 °C, medidos nestas 
condições, o corpo já não 
consegue arrefecer por 
meio do suor, situação 
que pode ser fatal em questão de horas, mes-
mo para as pessoas em melhor forma física.

“A temperatura húmida dá uma ideia 
do calor tal como os seres humanos o sen-
tem. Arrefecemo-nos suando”, explica o 
climatologista. “Se este mecanismo deixar 
de funcionar, ultrapassa-se um limiar crí-
tico. Deste ponto de vista há duas regiões 
verdadeiramente excecionais: as costas do 
Golfo Pérsico e o vale do Indo, no Paquis-
tão.”

Em Jacobabad, foi ultrapassado o limiar 
de temperatura húmida de 35 °C, em julho 
de 1987, coisa que voltou a acontecer em 
junho de 2005, em junho de 2010 e em 
julho de 2012. Pode ter acontecido ape-
nas durante algumas horas, mas houve 
temperaturas médias, durante três dias, 
de cerca de 34 °C em junho de 2010, em 
junho de 2001 e em julho de 2012.

Uma vez que os registos de óbitos na 
cidade estão incompletos, não se pode 
determinar se estes extremos climáticos 

implicaram, ou não, um aumento na mor-
talidade. Os efeitos da entrada no limiar de 
perigo de morte talvez sejam atenuados, 
por exemplo, pelo facto de o interior dos 
edifícios ser mais frio e proteger tempora-
riamente os residentes do pior. E também 
há que ter em conta durante quanto tempo 
o limiar é ultrapassado.

A noção de temperaturas insuportáveis 
pode evocar imagens de desertos como 
o do Vale da Morte [nos Estados Unidos 
da América], mas Jacobabad é um centro 
agrícola atravessado por canais de irrigação. 
Localizada na área de produção de arroz 
sindh, a cidade tem o nome de John Ja-
cob, general britânico há muito esquecido 
e administrador colonial. A área situa-se 
no Trópico de Câncer, o que significa que o 
Sol está perto da vertical durante o verão. 
Os ventos trazem ar quente e húmido do 
mar Arábico, e o ar vai ficando mais pesado 
dentro do vale.

O comércio da cidade especializou-
-se na arte de refrescar. Há ventiladores 
elétricos e aparelhos bastante básicos do 
tamanho de uma máquina de lavar roupa 
que emitem uma névoa refrescante.

O calor 
extremo faz 
aumentar  
os períodos  
de seca
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No entanto, os cortes frequentes de 
energia afetam a eficácia destas soluções 
elétricas. Os residentes do centro da cidade 
ficam, muitas vezes, sem energia durante 
três a quatro horas seguidas e, nas áreas 
mais remotas da região, ainda é pior. Tam-
bém se recorre à energia solar, mas um 
painel fotovoltaico, a 36 libras (42 euros) 
cada, é demasiado caro para muitos. Já as 
baterias de fabrico chinês são mais bara-
tas. “Todos precisam de eletricidade aqui. 
Não é para ver televisão, é para manter a 
calma”, afirmou Mohammad Iqbal, um 
negociante de eletrodomésticos.

O gelo também é um bem precioso. 
Várias fábricas fazem enormes blocos de 
gelo, cortados em pedaços e vendidos nas 
bancas. Como último recurso, há a ven-
toinha ou o balde de água despejado pela 
cabeça abaixo.

“As pessoas estão habituadas a isto, 
desenvolveram resistência”, explica um 
funcionário, encolhendo os ombros. O 
calor é apenas um dos muitos problemas 
que as pessoas daqui enfrentam. O aumento 
dos preços aflige, há falta de água potável 
e a água dos canos da cidade é salobra.

Esta cidade de 200 mil 
pessoas na província 

de Sindh, no Paquistão, 
é conhecida há muito 

pelas suas temperaturas 
escaldantes, mas um 

estudo científico acaba 
de lhe dar uma nova 

distinção: a mistura de 
calor e de humidade 

torna este aglomerado 
um dos dois lugares 

com mais extremos do 
mundo: episodicamente, 

ultrapassa o limiar 
da capacidade de 

sobrevivência do corpo 
humano

Segundo um estudo realizado pelo 
Banco Mundial, em 2018, as alterações 
climáticas podem piorar as condições de 
vida de centenas de milhões de pessoas, 
no Sul da Ásia. O calor escaldante vem 
acompanhado de primaveras cada vez mais 
precoces, curtas e quentes, e os agricultores 
paquistaneses estão a ter dificuldades em 
adaptar-se. O calor seca a terra e faz que a 
fruta e legumes amadureçam mais cedo, 
por isso são menores e valem menos no 
mercado.

O aumento das temperaturas e a al-
teração do regime das chuvas vão ter im-
pacto na agricultura, irrigação, saúde ou 
emprego, afetando significativamente a 
qualidade de vida em várias zonas da Índia, 
Paquistão e Bangladesh, até 2050.

O povo de Jacobabad sente que a tem-
peratura está a subir, mas não tem escolha. 
“As pessoas podem ver que o calor está 
constantemente a aumentar, mas elas são 
pobres. Não podem ir para lado nenhum 
e nem podem sair das suas casas”, diz o 
comerciante Zahid Hussain. “Eu próprio 
pensei em sair, mas nunca me consegui 
decidir.”
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Depois de seis horas sem ele-
tricidade, apalpei caminho no 
escuro até chegar ao telhado 
da casa. Espero encontrar uma 

brisa de ar lá em cima. Mas é tempo per-
dido. Até o telhado está quente. Quente, 
quente. E não sopra a mínima brisa. O 
que está a acontecer? Sinto-me estranha. 
Tento refrescar-me com um pedaço de 
cartão a fazer de leque. O calor é tal que 
começo a odiar a minha vida aqui em 
Bagdade, onde até o telhado insiste em 
ser um forno.

Já antes da guerra, a maioria dos ira-
quianos refugiava-se nos telhados, quan-
do havia cortes de energia. À noite, nós 
também íamos com o nosso jantar para 
contar as estrelas e ouvir o rádio de pilhas. 
A lâmpada de querosene ficava lá em bai-
xo a vigiar a casa. Às vezes, trocávamos 
acepipes com os vizinhos, de um telhado 
para outro. Era uma oportunidade para 
iniciar longas conversas. A minha mãe, 
por exemplo, adorava estes momentos 

IRAQUE
Quando  
o verão é como  
a guerra
Confrontados com repetidos cortes de energia, os iraquianos 
habituaram-se a refugiar-se nos telhados, correndo muitas 
vezes risco de vida. O calor torna tudo mais doloroso, narra 
esta escritora de Bagdade
Daraj Beirute
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que eram uma forma de ela se libertar 
das suas ansiedades. “As nossas rações 
alimentares acabaram. Não há farinha e 
não há gasolina. Os cortes de água recome-
çaram, e não consigo repor as reservas para 
amanhã...” Mas claro que ela conseguia 
sempre lidar com as coisas, enquanto o 
meu pai se contentava em aumentar o som 
do rádio, especialmente se fosse a voz de 
Majida el-Roumi [cantora libanesa] que 
fluía através dos interstícios do altifalante. 
Outras vezes, lia-nos histórias à luz da Lua. 
Depois adormecíamos, silenciosamente, 
até que um sol implacável nos acordava 
na manhã seguinte.

Os iraquianos estão habituados a viver 
o melhor que podem. Após a guerra de 
2003, continuaram a dormir nos telha-
dos. Mas isso mudou na altura da guerra 
civil [2006-2009], quando os confrontos 
entre milícias se intensificaram durante 
a noite. Muitos tiveram, então, a amarga 
experiência de acordar ao lado de um ente 
querido mergulhado no sono eterno, atra-

vessado por uma bala perdida. Foi assim 
que chegou a hora dos pequenos geradores 
de eletricidade para os ventiladores. Pelo 
menos para aqueles que podiam pagar tais 
equipamentos. Para muitos iraquianos, 
até a gasolina valia mais do que a vida. 
Para escapar ao calor, não tinham outra 
hipótese senão subir uma e outra vez ao 
telhado. Depois, vieram os grandes ge-
radores, capazes de alimentar um prédio 
inteiro. Explorados por negociantes muitas 
vezes gananciosos, tornaram-se essenciais 
para compensar os cortes de eletricidade 
na rede pública.

Na nossa família, continuámos a dor-
mir no telhado até 2010. Às vezes, quando 
soavam rajadas na vizinhança, tínhamos 
de correr descalços para nos refugiarmos 
entre as quatro paredes, até que a calma 
voltasse e nós pudéssemos voltar para 
cima, como se jogássemos entediante-
mente às escondidas. Isto durou até que o 
filho de um vizinho foi apanhado durante o 
sono por uma bala perdida. Disseram-nos 

Para escapar ao calor, muitos iraquianos não tinham 
outra hipótese senão subir uma e outra vez ao telhado. 

Depois, vieram os grandes geradores, capazes  
de alimentar um prédio inteiro.  

Explorados por negociantes muitas vezes gananciosos, 
tornaram-se essenciais para compensar os cortes  

de eletricidade na rede pública

Tentar sobreviver, em Bagdade, durante 

uma das vagas de calor no verão de 2021

que o jovem se tinha transformado numa 
estrela. Mas nunca mais nos atrevemos a 
subir ao telhado para contar as estrelas 
e adormecer com o céu como cobertor.

Escrevo estas linhas enquanto a ele-
tricidade brinca ao gato e ao rato comigo. 
Vem, depois desaparece, funciona in-
termitentemente. O dono do gerador do 
bairro diz-nos que avaria devido ao calor 
extremo. Os iraquianos viveram a onda 
de calor como se fosse uma guerra, uma 
“tempestade do deserto”. E as guerras só 
terminam quando corações e corpos são 
destruídos. O verão, neste país, é como 
a guerra: amargo, doloroso e, às vezes, 
mortal. Os iraquianos gostariam que a ele-
tricidade ficasse um pouco mais, algumas 
horas mais, para que pudessem beber chá 
em paz. Sonham em conseguir dormir sem 
serem interrompidos, despertados, sem 
medo de acordarem numa poça de sangue. 
Mas a realidade é que a vida é difícil no 
Iraque, durante o verão, quando o país se 
liquefaz sob o efeito do calor.
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William Martínez, que em 
criança trabalhava numa 
plantação de cana-de-açú-
car na Nicarágua, aprendeu 

da pior maneira o que muitas pessoas nos 
Estados Unidos da América e no Canadá 
percebem hoje: o aumento da temperatura 
custa vidas

Há 20 anos, como outros aldeões em 
La Isla, viu a sua saúde deteriorar-se 
durante os longos e exaustivos dias de 
trabalho nos campos, sob um sol escal-
dante. Trabalhadores da fábrica de açúcar 
nas proximidades começaram a sofrer de 
insuficiência renal. Forçados a parar de 
trabalhar, tiveram de passar por hemo-
diálise, longa e cara. O pai e os tios, que 
sofriam da mesma doença, morreram 

TRABALHO

O stresse 
térmico mata 
em silêncio
Nas fábricas de vestuário asiáticas, nas construções do Mundial de 
futebol, no Qatar, e nos campos de cana-de-açúcar na Nicarágua,  
os trabalhadores precários são vítimas de calor extremo
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quando ainda era criança, obrigando-o 
a ocupar o seu lugar na cadeia de produ-
ção. Ao longo de décadas, houve tantos 
trabalhadores que morreram na aldeia 
que os habitantes lhe chamaram “La Isla 
de las Viudas” (a ilha das viúvas).

Este mal que devastou gerações de tra-
balhadores é agora conhecido nos meios de 
comunicação e literatura científica como 
doença renal crónica de origem desconhe-
cida, mas para aqueles que trabalharam 
nos campos de cana-de-açúcar debaixo 
do calor do sol, a causa era tão clara como 
o céu lá em cima.

“Aqui, na comunidade, as perdas 
são enormes e continuamos a suportar 
o fardo”, diz o jovem de 29 anos, agora 
investigador especializado em saúde e se-

gurança no trabalho. “Mas o problema não 
afeta apenas a Nicarágua, vai afetar outras 
partes do mundo no futuro se nada for 
feito para mitigar ou prevenir o stresse 
térmico.”

Mais de cinco milhões de pessoas mor-
rem, todos os anos no mundo, devido ao 
calor ou ao frio excessivos, segundo com 
um estudo recente que abrange duas dé-
cadas e o número de mortes relacionadas 
com o calor que está a aumentar. Cerca 
de 37% das mortes relacionadas com o 
calor em todo o mundo têm que ver com 
a emergência climática, segundo outro 
estudo.

Uma onda de calor atingiu [em julho] 
o Oeste dos Estados Unidos da América, 
expondo 31 milhões de pessoas a tempe-
raturas superiores a 45 °C – o flagelo já 
não poupa os países ricos.

Em entrevista à CBS, Kate Brown, go-
vernadora democrata de Oregon, acredita 
que estas ondas de calor são “sinais de 
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alerta” e salienta que são os grupos mi-
noritários e outras faixas mais vulneráveis 
da população, como os trabalhadores ma-
nuais, os mais atingidos. “Enquanto nos 
preparamos para emergências, as vozes 
das pessoas de cor e dos povos indígenas 
precisam de orientar o nosso trabalho”, 
insistiu.

Há muito que o stresse térmico é um 
problema global. No Sudeste Asiático, as 
fábricas de vestuário localizadas nas ci-
dades são pontos quentes no verdadeiro 
sentido da palavra, onde os funcionários 
adoecem regularmente. “As oficinas fe-
chadas, onde os trabalhadores têm de usar 
vestuário de proteção e nem sempre há 
ar condicionado – por razões financeiras 
ou por causa dos requisitos de fabrico de 
produtos –, são locais onde é fácil apanhar 
uma insolação”, afirma Jason Lee, profes-
sor da Young Loo Lin School of Medicine, 
da Universidade Nacional de Singapura, 
coordenador de um estudo sobre os efeitos 

do stresse térmico nos trabalhadores de 
Singapura, Vietname e Camboja.

No Médio Oriente, os trabalhadores 
migrantes da construção civil, muitas 
vezes oriundos do Nepal, estão particu-
larmente em risco. No Qatar, entre os que 
estão a construir as infraestruturas para o 
próximo Mundial de futebol, há centenas 
de mortos, todos os anos, devido ao stresse 
térmico, segundo um inquérito feito por 
The Guardian, em 2019. “Só temos direito 
a uma pausa de 30 minutos a cada oito 
horas”, disse, na altura, um trabalhador 
do Bangladesh numa obra perto de Doha.

Voltemos à Nicarágua, onde William 
Martínez e outros investigadores encon-
traram um modelo que acham que merece 
ser exportado.

Em colaboração com La Isla Network, 
rede de cientistas que trabalha para pro-
teger os trabalhadores dos efeitos mais 
nocivos da crise climática, William Mar-
tínez criou um programa com a refinaria 

Mais de cinco milhões de pessoas morrem, todos os anos no mundo, devido 
ao calor e ao frio excessivos, segundo um estudo recente. Cerca de 37%  

das mortes relacionadas com o calor em todo o mundo têm que ver  
com a emergência climática, diz outro estudo

de açúcar Ingenio San Antonio, onde tinha 
sido funcionário, garantindo aos traba-
lhadores água limpa, descanso e sombra, 
em intervalos regulares. Desde então, a 
percentagem de funcionários com danos 
renais diminuiu. Duas fábricas de açúcar 
no México deverão experimentar o pro-
grama, no próximo ano.

“O stresse térmico elimina muitas 
pessoas ativas, matando-as ou causan-
do-lhes doenças, cujos tratamentos são 
extremamente caros. Em países como o 
Nepal ou a Nicarágua, as famílias não têm 
escolha a não ser enviar as crianças para o 
trabalho, substituindo as vítimas”, disse 
Jason Glaser, diretor-executivo de La Isla 
Network.

Para William Martínez, é evidente que 
são necessárias medidas urgentes. “Faz 
sentido: à medida que o nosso planeta fica 
cada vez mais quente, haverá mais pessoas 
em perigo”, afirma. “É essencial proteger 
os trabalhadores de todos os setores.”
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INDONÉSIA
DRAGÃO-DE-KOMODO EM EXTINÇÃO

O dragão-de-komodo, o maior lagarto do mundo, está em vias de extinção, de acordo 
com a última atualização da “lista vermelha” de espécies ameaçadas, publicada pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Mais de um terço das 

espécies de tubarões e raias está também ameaçado.
O dragão-de-komodo, espécie endémica da Indonésia que data da Pré-história e que 
anteriormente foi considerada “vulnerável”, está agora “em vias de extinção”, devido ao 

efeito quer da atividade humana quer das alterações climáticas, segundo a UICN.
 “Devido à pressão exercida pela atividade humana, as florestas estão a ser abatidas e a 
desaparecer gradualmente, enquanto as savanas estão a ser afetadas pelos incêndios”, 
nota Gerardo Garcia, do Zoo de Chester, perto de Liverpool, citado pelo THE GUARDIAN. 
Além disso, “a subida das temperaturas e, por conseguinte, o aumento do nível do mar 

são suscetíveis de reduzir o seu habitat em pelo menos 30% nos próximos 45 anos”, 
adverte a UICN.  No total, quase 30% das 138 mil espécies listadas pela UICN estão 

“ameaçadas”. A organização, que esteve reunida em congresso, atualizou a situação dos 
tubarões e das raias em todo o mundo, concluindo que 37% das espécies estão em vias 

de extinção. “Todas as espécies de tubarões e raias ameaçadas são vítimas de sobrepesca, 
enquanto 31% são também afetadas pela perda ou degradação do habitat, e 10% pelas 

alterações climáticas”, revela a CNN.

GOLFO DO MÉXICO
MARÉ NEGRA

O furacão Ida não causou apenas danos em 
terra. A Associated Press revelou a presença 
do “que parece ser uma mancha de petróleo, 

com vários quilómetros de comprimento, 
perto de uma plataforma petrolífera no golfo 

do México”, com base em informações da 
Administração Oceânica e Atmosférica dos 

Estados Unidos da América.
A origem desta fuga é ainda desconhecida, 

escreve THE NEW YORK TIMES, citando as 
palavras do tenente John Edwards, da Guarda 

Costeira dos Estados Unidos da América. 
Inicialmente, a Guarda Costeira suspeitou de 

que os velhos oleodutos da Talos Energy se 
tivessem deslocado pela força da tempestade. 

No entanto, a companhia petrolífera norte-
americana negou este facto, depois de 

investigar a área, e anunciou mesmo que 
tinha identificado “três condutas danificadas, 

perto da fuga”, que não lhe pertenciam, 
revelou o diário norte-americano.
A empresa precisou que os seus 

mergulhadores encontraram uma conduta 
de 12 polegadas [30 centímetros] partida, 

não pertencente à Talos, que parecia ter sido 
deslocada da sua localização original. Havia 
também “dois oleodutos mais pequenos e 

abandonados na área”.
A Talos Energy cessou as operações de 
petróleo e de gás na área em 2017, mas 

muitas outras empresas ainda têm oleodutos, 
acrescenta o jornal.

Esta não é a primeira vez que o golfo do 
México é cenário de derrames de petróleo. 

Em julho, uma fuga num gasoduto operado 
por uma empresa mexicana provocou um 

enorme incêndio. 
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CLIMA
NOVO RECORDE DE CALOR

O ano 2020 bateu recordes de calor. Mas este 
aquecimento não é uniforme em todo o mundo. “A 

temperatura média da superfície global em 2020 
foi 1,25 °C mais elevada do que no período pré-

industrial de 1850-1900, perigosamente próxima do 
objetivo de 1,5 °C que as nações de todo o mundo 

fixaram para evitar os piores impactos”, informava THE 

GUARDIAN, em janeiro de 2021. A verdade é que, apesar 
do abrandamento da atividade económica devido à 
pandemia Covid-19, o ano 2020 igualou o recorde 

estabelecido em 2016.
Isto é ainda mais notável, uma vez que 2020 foi 

marcado por um fenómeno, La Niña [oposto ao El 
Niño, consiste na diminuição da temperatura da 

superfície das águas do oceano Pacífico Tropical Central 
e Oriental], que contribuiu para arrefecer a atmosfera. 
Apesar disso, as temperaturas foram muito elevadas. 
“Isto é uma indicação clara de que o sinal da mudança 

climática induzido pelo Homem é agora tão forte como 
a força da Natureza”, diz Petteri Taalas, secretário-geral 

da Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Desde os anos 80, cada década tem sido mais 

quente do que a última. Mas este aquecimento não 
é uniforme em todo o planeta. As temperaturas do ar 

à superfície do Ártico aqueceram pelo menos duas 
vezes mais depressa do que a média global. Isto tem 

implicações importantes, não só para as pessoas e 
ecossistemas do Ártico mas também para o clima 

global, nomeadamente através de fenómenos como o 
degelo da calota glaciar da Gronelândia.

APELO
CONCERTOS MAIS VERDES

Os Massive Attack, banda trip-hop 
sediada em Bristol, estão empenhados em 
tornar as suas tournées mais eficientes em 
termos energéticos. E lamentam a falta de 

apoio político para a necessária transição na 
indústria musical do Reino Unido.

“Ajudem-nos a ficar mais limpos”, apelou 
Robert Del Naja, um dos fundadores da 
banda britânica, defendendo a introdução 

de “um plano para assegurar que a 
indústria musical ao vivo cumpre os 

objetivos das alterações climáticas”, relatou 
THE GUARDIAN.

A banda de Bristol, conhecida pelo seu 
comprometimento político em questões 

ambientais, nomeadamente através do seu 
apoio ao movimento Extinction Rebellion, 

tinha anteriormente “encomendado um 
relatório sobre as emissões de carbono na 
indústria musical”, adianta o diário. Como 
resultado, a Universidade de Manchester, 

encarregada do estudo, “recomendou 
que as estrelas de rock assumissem a 

responsabilidade, abandonando os seus 
jatos privados e reduzindo o equipamento 

que levam em digressão”.
Em resposta, Robert Del Naja criticou “o 

governo por não fazer o suficiente para 
apoiar a indústria” neste processo, apesar 

do seu peso na economia britânica e, 
mesmo, na sua identidade: “A indústria 
da música ao vivo é tão importante para 

a identidade e autoestima nacionais, 
sobretudo desde o Brexit. É um dos poucos 

setores que podem ser considerados de 
classe mundial, com inquestionável valor 
económico e social. Gera mais de 4,6 mil 

milhões de libras [cerca de 5,4 mil milhões 
de euros] por ano e emprega milhares de 

pessoas dedicadas.”

FOTOS:  GETTYIMAGES
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Singapura  
cultiva  

a alimentação  
do futuro

A CIDADE-ESTADO, A PRIMEIRA NO MUNDO A AUTORIZAR  
CARNE DE LABORATÓRIO, ESTÁ A INOVAR TANTO  

NO PRATO COMO NAS QUINTAS VERTICAIS. UMA FORMA  
DE REFORÇAR A SUA SEGURANÇA ALIMENTAR

Nikkei Ásia
Tóquio
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Alimentação

Estamos em Singapura, numa noite quen-
te à beira-mar, e os clientes abastados do 
restaurante 1880 deliciam-se com pratos 
de nomes misteriosos como Sol da Floresta 
e Futuro debaixo de Água. As verdadeiras 
estrelas do menu são, no entanto, dois 
pratos com nomes menos extravagantes: 
Waffles de Frango Frito e Pãezinhos a Vapor 
de Frango.

Frito na frigideira, o frango é firme e 
desfaz-se suavemente com o garfo. Mas 
isto não é uma ave qualquer: deriva de 
células estaminais retiradas de uma pena 
e cultivadas em biorreatores especiais. Os 
clientes do 1880 estão entre as primeiras 
pessoas a pagar para degustar um frango 
de laboratório. 

Kaimana Chee, 43 anos, chefe de cozi-
nha da start-up de São Francisco Eat Just, 
que produziu este frango, participou na 
preparação das refeições desta noite. “Até 
chorei porque nunca imaginei na minha 
vida vê-lo no prato de um consumidor”, 
confessa.

Estava convencido de que levaria anos 
a obter luz verde, tantas eram as “regras 
a respeitar” e a cautela em relação à carne 
sintética. Ele pensava que a sua missão na 
Eat Just, à qual aderiu em 2016, consistia 
simplesmente em preparar pratos que 
“lançariam as sementes para as gerações 
vindouras”.

Assim, ficou estupefacto quando, em 
dezembro passado, Singapura se tornou o 
único país do mundo a permitir a venda des-
de tipo de proteínas. Já muitos observadores 
da indústria ficaram menos surpreendidos.

“Não é uma coincidência que Singapu-
ra seja o principal mercado para carne de 
cultura”, diz Mirte Gosker, da associação 
[que se dedica à promoção dos substitutos 
da carne] Good Food Institute Asia Pacific 
(GFI Apac). “O Estado investiu os recursos 
necessários para criar um ecossistema fa-
vorável à inovação alimentar.” Ao lançar-
-se na carne de laboratório e nas proteínas 
alternativas – as que vêm de plantas, inse-
tos, algas e fungos –, Singapura tem como 
objetivo reforçar a resiliência alimentar.

Crise de abastecimento
A cidade-estado está na vanguarda da 
batalha pela segurança no acesso aos 
alimentos. De acordo com a ONU, mais 
de 350 milhões de pessoas na Ásia estão 
subnutridas e mil milhões enfrentaram 
uma insegurança alimentar moderada 
ou grave, em 2019 – quer lutando para 
encontrar alimentos quer ficando sem ali-
mentos, por vezes durante dias. A questão 
tornou-se mais premente com a chegada 
da Covid-19: a pandemia agravou a inse-
gurança alimentar e ofereceu aos Estados 
um vislumbre perturbador do efeito de 
uma crise de abastecimento.

Singapura está a procurar diversificar 
as suas fontes. O país importa, hoje, gé-
neros alimentícios de mais de 170 países e 
regiões, ou seja mais 30 do que em 2004. 
Está também a esforçar-se para se tornar 
mais autossuficiente. Em março de 2019, 
fixou o objetivo 30/30: produzir 30% dos 
seus bens alimentares até 2030, face aos 
atuais 10 por cento.

“A resiliência é a capacidade de resis-
tir às perturbações no abastecimento”, 
diz Paul Teng, especialista em segurança 
alimentar da Universidade Tecnológica de 
Nanyang, em Singapura. Quando ele e os 
colegas começaram a estudar a resiliência 
alimentar por volta de 2005, todos esta-
vam concentrados na segurança alimentar. 
“Ninguém nos ouvia”, conta.

A distinção é subtil mas importante. 
Embora a rica Singapura esteja bastante 
bem classificada ao nível da segurança 
alimentar (19º no Índice Global de Segu-
rança Alimentar 2020 da Economist In-
telligence Unit) [um índice proposto pela 
divisão de análise da The Economist], isso 
não significa que possa descansar sobre 
os seus louros.

“A estratégia do governo era: ‘Se 
aumentarmos o PIB e se tivermos meios 
para comprar géneros alimentícios, não 
teremos de nos preocupar, porque haverá 
sempre alguém para os vender’”, explica 
Paul Teng. “Isto é perfeito se não houver 
perturbação nas cadeias de produção [ali-
mentar] e de abastecimento.”

Ora o aumento dos preços durante a 
crise financeira de 2008, a paragem das 
exportações de peixe da Malásia e outros 
acontecimentos revelaram algumas vul-
nerabilidades. Depois chegou a pandemia. 
“A Covid-19 causou perturbações em todo 
o mundo: vários países proibiram a ex-
portação de certos produtos alimentares 
para assegurar a cobertura das próprias 
necessidades ou entraram em confina-
mento”, explica Melvin Chow, que dirige 
a Divisão de Desenvolvimento e Gestão de 
Infraestruturas Alimentares da Agência 
Alimentar de Singapura.

O aumento da produção ao abrigo 
da estratégia 30/30 ajudará a atenuar 
as perturbações vindas do estrangeiro, 
acrescenta. Mas isso é mais fácil de di-
zer do que de fazer: Singapura mede 50 
por 27 quilómetros. Com a terceira maior 
densidade populacional do mundo, a ci-

...
A agricultura de 
interior e as proteínas 
alternativas produzem 
melhores produtos  
e carnes mais limpas, 
com poucos ou nenhuns 
pesticidas, antibióticos 
ou hormonas
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pessoas a pagar para degustar um 

frango de laboratório
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dade-estado dedica apenas 1% das suas 
terras à agricultura.

Soluções inovadoras
A cidade, que sempre foi capaz de con-
tornar as limitações de espaço e de recur-
sos, espera vir a “desenvolver soluções 
inovadoras através das suas capacidades 
científicas e técnicas”, acrescenta Melvin 
Chow. É aí que entram em jogo a Eat Just 
e outras start-ups semelhantes. “Para a 
mesma quantidade, a produção de proteí-
nas vegetais e de células estaminais requer 
muito menos espaço e recursos do que 
as fontes tradicionais”, diz Bernice Tay, 
diretora do Departamento de Produção 
Alimentar da Enterprise Singapore, uma 
organização de desenvolvimento de PME.

O Estado atribuiu 144 milhões de dó-
lares singapurianos [cerca de 90 milhões 
de euros] para programas de investigação 
e desenvolvimento relacionados com a 
alimentação, até 2025. A Enterprise Sin-
gapore estabeleceu também uma parceria 
com vários investidores globais, incluindo 
a Big Idea Ventures e o seu fundo de 50 
milhões de dólares americanos [42 milhões 
de euros] para as proteínas alternativas.

Singapura lançou, em abril, o Future 
Ready Food Safety Hub [Centro para a 

Segurança Alimentar Preparada para o 
Futuro] que tem como missão estudar a 
segurança dos novos produtos alimen-
tares e apoiar a investigação privada. E a 
Universidade Tecnológica de Nanyang vai 
oferecer, em setembro, em colaboração 
com a GFI Apac, um curso semestral so-
bre os aspetos científicos e económicos 
da produção de proteínas alternativas aos 
estudantes de pós-graduação.

Para André Menezes, um dos funda-
dores da Next Gen, uma empresa local que 
lançou em março coxas de frango à base 
de soja e que podem agora ser encontradas 
em 45 restaurantes em Singapura, a cidade 
é um “ecossistema completo numa ilha 
muito pequena, concentrada. Singapu-
ra está a posicionar-se para ser a Silicon 
Valley da tecnologia alimentar”.

Em fevereiro, esta sociedade obteve 
10 milhões de dólares americanos, em 
capital de arranque, de um grupo de in-
vestidores, entre os quais o fundo soberano 
singapuriano Temasek International – foi 
o maior negócio realizado por uma em-
presa especializada em alimentos à base 
de plantas [acabou de angariar de novo 20 
milhões de dólares da Temasek]. Em junho, 
expandiu-se para Hong Kong, Macau e 
Kuala Lumpur [na Malásia].

Mais de 15 empresas especializadas 
em proteínas alternativas abriram lojas 
em Singapura, nos últimos dois anos. 
Além de Eat Just e da Next Gen, há tam-
bém atores internacionais como a Perfect 
Day, uma empresa californiana que fabrica 
substitutos de produtos lácteos, a Shiok 
Meats e a Gaia Foods, empresas locais que 
produzem marisco e carne vermelha de 
cultura, respetivamente.

Outro pilar da estratégia 30/30 são 
as quintas urbanas de alta tecnologia. Já 
existem 31 – 28 a produzir legumes, 3 pei-
xe. Como a produção é feita no interior, 
elas são “resilientes a alguns aspetos das 
alterações climáticas”, explica Melvin 
Chow. Utilizam tecnologias inteligentes 
que “lhes permitem produzir mais com 
menos”. O seu rendimento por hectare é 
10 a 15 vezes superior ao dos produtores 
tradicionais de legumes e de peixe.

A Commonwealth Greens, por exem-
plo, é capaz de colher até 100 toneladas 
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Esta carne não é uma ave 
qualquer: resulta de células 
estaminais retiradas de 
uma pena e cultivadas em 
biorreatores especiais
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de vegetais de folha por ano, o que repre-
senta quase 1% da produção local total. A 
quinta está instalada num grande edifício 
industrial com salas de teto alto. Filei-
ras de recipientes de plástico produzem 
mostarda, acelgas, azedas e várias saladas. 
Cada contentor tem cerca de um metro 
de comprimento e está apetrechado com 
uma fila de lâmpadas LED penduradas no 
teto, como se fosse uma cortina de luz.

À frente de cada sala estão os dois sen-
sores que constituem o cérebro do siste-
ma. Um controla a temperatura do ar, a 
humidade relativa, o nível de dióxido de 
carbono e de acidez; o outro, a quantidade 
e a composição dos nutrientes líquidos 
fornecidos às plantas.

“A nossa tecnologia utiliza a Internet 
das Coisas, o que nos permite recolher 
enormes quantidades de informação es-
senciais para as plantas”, diz Sven Yeo, 
cofundador da Archisen, a empresa que 
explora a quinta. “Para cada cultura, temos 
aquilo a que chamamos ‘uma receita’”, 
acrescenta. Trata-se essencialmente de 
uma lista de parâmetros (luz, pH, tempe-
ratura, etc.) que é afinada para otimizar 
o crescimento da planta e “maximizar o 
seu perfil nutricional e o seu sabor”. Este 
sistema hidropónico consome 95% menos 
água e 85% menos fertilizante do que a 
agricultura tradicional em plena terra.

Maior exigência
Para os defensores, a agricultura de inte-
rior e as proteínas alternativas produzem 
melhores produtos e carnes mais limpas, 
com poucos ou nenhuns pesticidas, an-
tibióticos ou hormonas frequentemente 
encontrados nos produtos atuais.

“Os consumidores estão a tornar-se 
mais exigentes quanto ao que comem”, diz 
Aileen Supriyadi, da empresa de estudos 
de mercado Euromonitor International. 
“Desde que a pandemia Covid-19 e a peste 
suína africana afetaram os rebanhos na 
região, os consumidores estão ainda mais 
preocupados com a segurança alimentar.”

É sobretudo a carne de cultura que 
esbarra num maior ceticismo. Quase 
42% dos inquiridos não a comeriam, 
de acordo com uma sondagem YouGov 
Omnibus, realizada em dezembro junto 
de 1 068 singapurianos e divulgada nos 
meios de comunicação locais. Segundo 
uma sondagem realizada em 2020 pelo 
Euromonitor, 36,5% dos consumidores 
da região Ásia-Pacífico preferem produtos 
naturais, contra 33,3% na Europa e 28,4% 
na América do Norte.

No entanto, pouco resta mais do que 
estas explorações e laboratórios de alta 
tecnologia para fornecer soluções credíveis 

para o aumento da produção alimentar.
Alguns peritos acreditam que estas 

também poderiam ajudar outros países 
asiáticos a desenvolver-se. As quintas in-
teriores não são novidade. Existem mais 
de 400 em toda a Ásia, segundo Paul Teng. 
Contudo, estas explorações compactas, 
de alto rendimento, são particularmente 
úteis em “zonas muito urbanizadas, com 
elevado poder de compra, onde o preço 
do imobiliário é elevado”, diz Sven Yeo, 
da Archisen.

Jacarta [na Indonésia] é um bom exem-
plo, segundo Christian Prokscha, fundador 
da Eden Towers [uma start-up australia-
na], que ali lançou uma quinta vertical 
em fevereiro. “Pode-se cultivar muitas 
coisas nas colinas à volta de Jacarta, mas 
o problema é que os trajetos logísticos são 
muito longos”, explica. O “grande desafio” 

que se levanta com as quintas interiores, 
segundo Sven Yeo, é o custo dos edifícios 
e dos equipamentos.

Singapura tem dado ajudas generosas 
ao setor, nos últimos anos, tal como o fun-
do de 60 milhões de dólares singapurianos 
[37,4 milhões de euros] lançado em abril 
para ajudar os aspirantes a agricultores 
a instalar-se. Mas são raros os países do 
Sudeste Asiático com bolsos tão cheios.

Quanto às proteínas alternativas, os 
preços de venda elevados constituem outro 
obstáculo. A Ásia, contudo, está “parti-
cularmente bem posicionada para tirar 
partido das proteínas alternativas”, diz 
Mirte Gosker, da GFI Apac. A região possui 
“paisagens agrícolas ricas, infraestruturas 
e uma poderosa manufatura muito desen-
volvida, centros de inovação de reputa-
ção mundial e um mercado de dimensão 
inigualável”.

E prossegue: “Os produtores locais 
podem agora adquirir uma gama virtual-
mente ilimitada de ingredientes, tratá-los 
segundo os procedimentos novos e ino-
vadores e fabricar a próxima geração de 
carne vegetal – tudo isto no mesmo canto 
do mundo.” 

Alimentação

...
Desde que a 
pandemia Covid-19 
e a peste suína 
africana afetaram os 
rebanhos na região, 
os consumidores 
estão ainda mais 
preocupados com a 
segurança alimentar
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seu país natal. Uma estada imensamente regeneradora
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Croácia

Levei comigo um quilo e meio 
de quark [queijo fresco bati-
do], 20 ovos, um pacote de 
flocos de aveia, esparguete, 

nozes, quatro pepinos, um quilo de to-
mate, duas curgetes, bananas, nectarinas, 
um pedaço de toucinho, um pacote de 
cevapcici [salsichas tradicionais croatas] e 
nove litros de água. Resta saber se isto será 
suficiente para passar cinco dias numa ilha 
deserta; não sou particularmente dotado 
em intendência.

L
Sou mais do tipo de esperar que me 

falte algo para sair, o que pode ser difícil 
numa ilha sem mercearia. Talvez devesse 
ter trazido o Survival-Lexikon [Dicionário 
da Sobreviência] de Rüdiger Nehberg, um 
arpão ou, pelo menos, uma cana de pesca, 
mas isso pode ser exagerado, porque não 
vou estar num atol no meio dos mares do 
Sul, mas sim numa ilha croata.

Também não terei de construir uma 
cabana, uma vez que vou mudar-me para 
uma casa em betão que escolhi antecipada-

mente na internet, com eletricidade e água 
corrente. É a vida de Robinson numa versão 
mais ligeira: cinco dias em Kornat.

Um mundo árido
Kornat é a maior (e isso nota-se) das 147 
ilhas e ilhotas de Kornati – um arquipélago 
da costa adriática. A primeira vez que aqui 
vim, não muito longe de Zadar [cidade cos-
teira], foi há três anos, numa viagem de um 
dia de barco. Descobri outro mundo, árido, 
isolado, um arquipélago rochoso constituído 
por ilhas desertas e ilhotas íngremes que 
parecem surgir das ondas, a que chamam 
“coroas”. Aqui não há carros, nem estradas, 
nem hotéis, nem pensões. Na maioria das 
vezes, também não há cobertura de rede. 
Aqui e ali, apenas uma casa junto ao mar e 
algumas localidades raras em Kornat.

E depois paredes de pedra, durante 
quilómetros, que se estendem através das 
grandes ilhas, de uma borda à outra, atra-
vessando as colinas cársicas, cavalgando os 
cumes antes de redefinir as encostas. Devem 
ter cerca de um metro e meio de altura, dis-
postas pedra sob pedra. Se fossem maiores, 
imagino que as pudessem ver do Espaço: 
linhas misteriosas, dividindo o vazio sem 
razão aparente.

O isolamento, o karst, o mar índigo – 
na minha mente, as Kornati são a própria 
encarnação do fjaka, o termo que os croatas 
usam para descrever um estado mental de 
calma, languidez e preguiça. Todo o oposto 
da minha vida berlinense, especialmente 
nestes tempos de pandemia. Tinha esta ima-

FOTO: GETTY IMAGES
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mas pedras a caírem pela encosta. Alguém 
está lá, sustenho a respiração. Pouco depois, 
ouço um balido, e descubro uma dúzia de 
ovelhas no jardim, em frente ao meu quarto. 
Não faço a mínimia ideia de onde vieram. 
Durante o dia, não vi uma única ovelha. 
Mas, pelo menos, agora sei porque deveria 
ter fechado o pequeno portão.

Na manhã seguinte, quando parto para 
explorar este ambiente mineral, encontro 
quantidades monstruosas de fezes, mas não 
de ovelhas. Só ao meio-dia, quando estou 
sentado no Konoba Beban, é que fico a saber 
pelo Duje, o empregado, que as ovelhas per-
tencem ao dono do restaurante: são 250, que 
normalmente ficam do outro lado da colina, 
durante o dia. São deixadas à sua própria 
sorte e só são recolhidas uma vez por ano 
para serem tosquiadas. “Elas não fogem?”, 
pergunto. Duje aponta para os muros baixos 
que sobem pela colina ao longe. Fico a saber 
que foram construídas para demarcar as 
parcelas de terreno e que a maioria deles 
tem mais de 100 anos. Imagino o trabalho 
árduo que deve ter sido necessário para 
recolher e organizar estas grandes pedras, 
durante quilómetros, de cada um dos lados. 
E aprendo também que as paredes foram 
geralmente erguidas por duas pessoas: uma 
colocando as pedras, a outra ajustando-as. 
Por causa do calor, o trabalho era feito no 
inverno, ou à luz da lua, no verão.

As ovelhas, no entanto, continuam a ser 
um mistério para mim. De vez em quan-
do, vejo algumas a pastar entre as rochas. À 
noite, reúnem-se à volta da casa em grupos 
de várias dezenas. Lembro-me de fechar o 

um restaurante em frente à minha porta (e 
como em breve descobrirei, só para mim, 
ou quase).

Renato faz-me uma visita guiada à casa, 
a instalação solar, os reservatórios que re-
cuperam a água da chuva (não há nascente 
na ilha) e o portão do jardim que tenho de 
me lembrar de fechar à noite. Dá-me o seu 
número só por precaução. Depois, vejo o 
meu barqueiro a voltar para o seu bote, 
deixando-me sozinho.

Guardo as minhas coisas no armário. 
À medida que o dia passa, compreendo 
que não tenho nada para fazer, nada, que 
ninguém me vai perguntar nada, que eu 
poderia simplesmente deitar-me e ler em 
paz, ou dormir, ou contemplar o mar, ou 
ouvir a minha respiração.

Viver no silêncio
Vejo os veleiros a atravessar as ilhas. Demoro 
algum tempo a tomar consciência do silên-
cio. Uma grande mosca em casa de vez em 
quando, e o vento a sacudir as persianas. 
Fora isto, nada, nem um som.

O que vai alarmar-me ainda mais à noite, 
quando ouço os ruídos atrás da casa. Algu-

gem à minha frente: estou sentado numa 
destas ilhas, o olhar perdido no tempo, e 
respiro – inspiro profundamente, expiro, 
e recomeço. 

Renato está à minha espera no porto 
de Murter. Será ele o barqueiro que me 
levará ao “outro mundo”. Murter fica na 
ilha do mesmo nome, ligada ao continente 
por uma ponte. É o último lugar onde se 
podem encontrar ruas, supermercados e 
cafés apinhados. A casa onde ficarei [em 
Kornat] pertence à sua família. É meio-dia, 
o vento sopra pedaços de espuma do mar, o 
passeio de barco a motor parece um rodeo. 
Não sei se Renato consegue ver que estou 
branco como a cal. A meio da viagem, ele 
oferece-me uma schnapps, que eu educa-
damente recuso.

Quanto mais nos aproximamos de 
Kornat, mais áspera parece a ilha. A terra 
incandesce no meio deste mundo mineral. A 
ilha é delimitada no meio por uma cadeia de 
colinas. Consigo ver estes muros de pedra a 
abrir caminho pelas colinas. E pergunto-me 
quem se poderia ter dado ao trabalho de em-
pilhar centenas de milhares de pedras desta 
forma, nestas terras agrestes e íngremes. E, 
mais importante ainda, porquê.

Após uma hora a cavalgar as ondas, Re-
nato aponta-me uma pequena enseada com 
duas casas de pedra: Lopatica. É numa delas 
que vou viver: a outra pertence a Konoba 
Beban, um albergue que até mesmo Renato 
ignora se está aberto nesta altura do ano, no 
início de junho. Mas há mesas no exterior, 
mesmo junto à água. Não podia ficar mais 
feliz: nem sequer terei de cozinhar; terei 

...

Croácia

Aqui não há carros, nem 
estradas, nem hotéis, nem 
pensões. Na maioria das 
vezes, também não há 
cobertura de rede
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portão, mas elas encontram sempre forma de 
passar. Ouço-as balir durante algum tempo 
e, depois, voltam a desaparecer na Natureza.

O esforço meditativo
Sou o único cliente no Konoba Beban nos 
dias seguintes, mas isto não vai durar, ga-
rante-me Duje. Os velejadores e os turistas 
de um dia vão chegar. Além do ambiente 
intacto, são os konoba [albergues] que tor-
nam o arquipélago especial. Estão espalhados 
por várias ilhas – são velhas ermidas com 
vista para o mar, cada uma com o seu pró-
prio cais. As suas especialidades são peixe 
fresco e borrego grelhado. E, como cenário, 
dificilmente poderia ser melhor.

É início de junho, e já está demasiado 
calor durante o dia para fazer longas ca-
minhadas. No terceiro dia, à noite, subo a 
colina por trás da casa. Duje recomendou-
-me. Lá em cima, diz ele, recuperamos a 
calma, é como uma forma de meditação. 
O esforço faz-me bem, cada passo limpa-

-me um pouco a cabeça. Quando chego ao 
cimo, descanso numa rocha. Olho para as 
ilhas à minha frente, algumas das quais são 
redondas, evocando enormes carapaças de 
tartarugas marinhas. As aves mexem-se si-
lenciosamente sobre o mar. Passado algum 
tempo, tomo subitamente consciência da 
minha respiração. Após todos estes meses de 
promiscuidade berlinense [devido às medi-
das de contenção], tenho a impressão de que 
a minha caixa torácica se expande. A meus 
pés, um mundo original, intacto, à exceção 
dos muros baixos e de alguns bosques de 
oliveiras – embora não esteja nos confins do 
mundo, mas mesmo no meio dele, a apenas 
alguns quilómetros náuticos da costa, onde 
os veraneantes virão divertir-se em breve.

Na tarde seguinte, no quarto dia, parto 
para Vrulje, capital das Kornati, a uma hora 
de distância a pé. Nenhum sinal, nenhum 
caminho que eu possa seguir. Em vez disso, 
pedras angulares. Duje apontou-me uma 
direção aproximada. Não me lembro da 
última vez que parti assim, ao acaso, e sob 
um sol escaldante, sem sombra, sem nada. 
O telefone não tem rede e não há uma alma 
por perto.

Caminho através das rosas selvagens, do 
alecrim, dos imortais cardos, que estão por 
toda a parte. Bons sapatos não teriam sido 
um luxo. De longe, os olivais, no fundo do 
vale, são como oásis. Sombra, finalmente. 
As árvores, como aprenderei mais tarde, 
pertencem às famílias Murter, como aliás 
tudo o resto aqui. Esta é outra peculiaridade 
das Kornati: todas as ilhas são propriedade 
privada desde que os nobres de Zadar as 
alugaram aos venezianos em 1527 [a costa 
da Dalmácia esteve sob domínio veneziano 

de 1403 a 1797, antes de Bonaparte a ter con-
quistado]. Mudaram de mãos ao longo dos 
séculos, mas permaneceram sempre no seio 
da nobreza Zadar – até que algumas pessoas 
de Murter compraram a maior parte da ilha.

Onde nada muda
Não tinha conhecimento disto quando fiz a 
minha viagem de barco há três anos e o guia 
me deixou em Levrnaka, uma ilha perto de 
Kornat, e me disse para seguir o caminho 
pedestre até à única praia arenosa de Kornati. 
A enseada de Lojena é conhecida e seria um 
lugar de banhos de sonho, se ali se pudesse 
estar sozinho: pequena, enroscada entre as 
rochas, ao pé de uma montanha, com a sua 
areia e a sua água turquesa. No caminho, vi 
um homem sentado à sombra da sua casa, 
que não me cumprimentou. Não tinha adi-
vinhado então que ele era o proprietário da 
ilha, que tolera pacientemente que, todos 
os dias, no verão, centenas de visitantes 
venham passear pelas suas terras.

Passada uma hora, chego a Vrulje, um 
aglomerado com cerca de 30 pequenas ca-
sas, aninhadas no abrigo de uma enseada 
onde ancoram alguns veleiros. Num dos dois 
becos, encontro Dinka e Zdravko, um casal 
de idosos, sentados em frente da sua casa, 
que me oferecem um brandy caseiro como 
sinal de boas-vindas. Conhecem a ilha desde 
sempre. A casa pertencia aos seus pais, diz 
Dinka. Quando lhe pergunto o que mudou 
aqui em 50 anos, ela responde: “Nada, ex-
ceto que agora temos energia solar.” Antes, 
utilizavam gás e, antes disso, petróleo. E não 
é difícil passar o tempo aqui? Dinka olha 
para mim como se não tivesse percebido 
a minha pergunta. “Temos as azeitonas”, 
diz. “E temos um barco. As Kornati são um 
excelente remédio para o stresse.”

Também em Vrulje, não há telefone; 
tenho de subir a colina acima da enseada, 
mas para o fazer teria suportar 89 metros 
de subida, e o esforço é demasiado violento 
para mim. Em vez disso, sirvo-me de um 
denté [peixe] ao estilo de Konoba Robinson, 
vejo um iate atracar, ouço alguém a sal-
tar do barco para a água e sinto a quietude 
começar a fazer efeito, após quatro dias. 
Talvez o slivovitz [aguardente de ameixa] 
também tenha algo que ver com isto. Caio 
num estado de semiconsciência.

Na manhã seguinte, quando deixo 
Kornat, percebo que Dinka tinha razão: 
um simples tratamento de quatro dias era 
suficiente para chegar ao fjaka, aquele estado 
alucinatório em que vi ovelhas a saltar mu-
ros. Percebo também que trouxe demasiados 
ovos e queijo fresco. E sei, finalmente, que 
não sou um verdadeiro Robinson, neces-
sitando de um bom konoba ao lado do meu 
refúgio. 
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A pequena  
ilha que não 

queria  
o gigante 

mineiro
Nas ilhas Salomão, a comunidade de Wagina tem vindo  

a lutar com sucesso, desde 2013, para fazer recuar a exploração 
mineira de dois terços da sua superfície
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Ambiente

Quando, há quase uma dé-
cada, uma empresa mineira 
aterrou em Wagina com pla-
nos para extrair bauxite em 

60% da ilha [do arquipélago de Salomão], 
a resistência foi imediata e determinada.

“Eu estava no grupo que fez parar 
fisicamente as máquinas que tinham 
aterrado no local”, conta Teuaia Sito, a 
ex-presidente do Conselho de Mulheres 
de Lauru Wagina. “Não queremos a ex-
ploração mineira, é simples”, acrescenta 
esta mãe de dez filhos e 19 vezes avó. “O 
que é que isso nos traria de bom?” 

Uma companhia gigante que chega 
a uma ilha minúscula do Pacífico para 
explorar os seus preciosos recursos não 
é nada de invulgar. O que é invulgar, no 
caso de Wagina, é que a população ga-
nhou. Se esta pequena ilha do arquipélago 
– situada 1 700 quilómetros a noroeste 
de Cairns [na Austrália] – viu os seus 
cerca de dois mil habitantes lutar com 
determinação para impedir a implan-
tação da empresa mineira, foi porque 
a memória das transferências forçadas 
de recursos não é uma história distante 
transmitida de geração em geração, mas 
sim uma memória viva.

...

Q
O povo de Wagina já foi deslocado 

duas vezes. Na década de 1930, a penúria 
da terra e a superpopulação obrigou-os 
a abandonar as ilhas Gilbert meridionais 
(atualmente da nação Kiribati), a sua ter-
ra natal ancestral, para se estabelecerem 
nas ilhas Fénix, outro arquipélago [mais 
a oeste].

Foram novamente desenraizados no 
início da década de 1960, pelos britâ-
nicos, oficialmente devido a uma seca 
persistente, mas eles estão convencidos 
de que tal se deveu aos testes nucleares 
do Reino Unido nos atóis vizinhos.

Nessa altura, foram transferidos mais 
de três mil quilómetros do outro lado do 
Pacífico para Wagina, onde começaram 
uma nova vida, entre vizinhos melané-
sios cuja aparência, língua, alimentação, 
culturas, festas e cerimónias fúnebres 
eram diferentes das suas. Alguns não 
conseguiram enfrentar esta convulsão 
uma segunda vez. “Um velho suicidou-se 
pouco antes de partirmos, porque estava 
infeliz por deixar coisas para trás, como 
os coqueiros que tinha plantado”, conta 
um aldeão, Tetoaiti Amon.

Mas os habitantes de Wagina instala-
ram-se nesta nova ilha e acabaram por 

aí estabelecer costumes, ligações e uma 
nova indústria: são, agora, os maiores 
produtores de algas – para pasta de den-
tes, alimentos, cosméticos e fertilizantes 
– do Pacífico.

Depois, em 2013, a Solomon Bauxite 
Limited, uma empresa mineira detida 
por duas empresas de Hong Kong, obteve 
autorização para explorar uma mina a céu 
aberto em Wagina. Os planos, acessíveis 
ao público, mostram que a mina teria 
coberto 48 quilómetros quadrados, ou 
seja, 60% da ilha, e levado à limpeza de 

Os habitantes não 
conseguem obter 
novas terras para 
enfrentar o aumento 
da população, 
mas uma empresa 
mineira pode assinar 
um contrato  
de arrendamento  
para três quartos  
da ilha...
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dois mil hectares de floresta virgem.
Teria sido construído um aeroporto 

– atualmente, a ilha é apenas acessível 
por barco –, bem como novas estradas 
e escavações extensas. Cerca de 150 ca-
miões carregados de bauxite teriam sido 
transportados todos os dias durante 20 
anos.

O dossier económico era sólido. A ilha 
é rica em bauxite, um mineral essencial 
para o fabrico de alumínio, que é utilizado 

na construção, automóveis, aviões e ele-
trónica de consumo. E as ilhas Salomão 
estão apenas a dez dias por mar da China, 
o maior importador mundial de bauxite. 
A mina deveria produzir 24 a 40 milhões 
de toneladas de minério durante 20 anos, 
trabalhando 16 horas por dia, seis dias 
por semana. Mas os residentes da ilha 
travaram uma dura e cansativa batalha 
legal e, em 2018, ganharam a suspensão 
do projeto, enquanto aguardavam uma 
nova revisão do caso.

Consequências ambientais
Em março de 2019, o Comité Consultivo 
Ambiental das ilhas Salomão cancelou 
a licença de exploração mineira devido 
ao facto de os habitantes de Wagina não 
terem sido suficientemente consultados, 
e porque a declaração de impacto am-
biental da empresa era “pouco científica 
e insuficiente”, e não tinha legitimidade 
jurídica.

“Uma exploração mineira que cobre 
60% de uma pequena ilha terá enormes 
consequências ambientais na qualidade 
da água, na qualidade do ar, na ecolo-
gia e no ambiente marinho”, precisava 
o comité na sua decisão.

“[A exploração mineira] terá igual-
mente um impacto dramático e prova-
velmente irreversível sobre os mais de 
dois mil habitantes da ilha, que tiram 
a sua subsistência do mar e da terra… 
O que acontecerá ao povo de Wagina, 
se a mina ocupar uma área tão grande 
da ilha? Onde encontrarão os materiais 
para construir as suas casas e os recursos 
para viver?”

A empresa recorreu contra aquela 

decisão, mas esta foi confirmada pelo 
ministro do Ambiente [das ilhas Salo-
mão], em novembro passado.

Mas a luta ainda não terminou.
O projeto mineiro enfrenta uma opo-

sição forte mas não unânime em Wagi-
na, e está a criar fissuras nesta pequena 
comunidade, que geralmente assenta no 
consenso. Este ano, um grupo de oito 
residentes, denominando-se a si próprios 
Maungatabu, ou “conselho de anciãos”, 
assinou um protocolo de entendimento 
com Solomon Bauxite para a continuação 
do projeto.

William Kadi, vice-presidente da As-
sociação de Direito Ambiental das Ilhas 
Salomão, liderou a batalha jurídica dos 
residentes de Wagina. Segundo ele, em-
bora o memorando de entendimento não 
tenha força legal e seja ferozmente con-
testado, eles ainda vivem com a ameaça 
de regresso das empresas mineiras. “O 
mais triste, diz, é sentir que não se é dono 
do lugar onde se vive. É simplesmente 
inacreditável: estas pessoas estão aqui 
há décadas e ainda não conseguem obter 
novas terras para enfrentar o aumento 
da população e satisfazer as suas neces-
sidades, enquanto uma empresa mineira 
pode tranquilamente assinar um contrato 
de arrendamento para três quartos da 
ilha. É simplesmente absurdo.”

O The Guardian questionou a Solo-
mon Bauxite Limited sobre o seu projeto 
de mineração, mas não obteve respos-
ta. Bruce Hills, um diretor da empresa, 
escreveu, em resposta a um inquérito 
da Amnistia Internacional: “O projeto 
Wagina representa uma oportunidade 
financeira significativa em matéria de 
desenvolvimento para as ilhas Salomão.”

“Os dirigentes [da empresa] estão 
convencidos de que é essencial que as 
ilhas Salomão sejam capazes de atrair 
empresas mineiras que tenham as ver-
dadeiras competências e a vontade de 
desenvolver a indústria mineira de uma 
forma sustentável do ponto de vista am-
biental e social. Acreditamos que este 
projeto é demasiado valioso para todas 
as partes interessadas para que não veja 
a luz do dia.”

Contudo, um ancião de Wagina, Te-
bukewa Mereki, que apresentou o recurso 
ao Comité Consultivo Ambiental, passou 
anos a explicar pacientemente aos tribu-
nais que o direito do povo de Wagina de 
viver pacificamente na sua ilha supera 
qualquer promessa de benefícios econó-
micos e de desenvolvimento. “Wagina é 
a nossa vida”, declarava no seu recurso 
judicial. “Se eles destruírem Wagina, 
não temos nenhum sítio para onde ir.” 
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Leituras que nos ajudam  
a compreender o mundo atual

L
L I V R O S

Uma visão 
otimista

Afinal, o ser humano não é um 
animal de instintos e de pulsões 
básicas. A Humanidade é, isso 

sim, solidária e otimista. Bregman, 
a estrela holandesa dos jovens 
pensadores que refletem sobre 

a atualidade a partir da Ciência e 
da História, transformou a sua 

pesquisa em livro. Resultado: uma 
história de esperança que derruba 
tabus e revela uma nova conceção 

da natureza humana, sugerindo um 
futuro melhor. O autor esclarece 

mitos seculares, entrevista 
grandes especialistas nas áreas da 
Psicologia, Antropologia e Biologia, 

e demonstra que, evolutiva e 
psicologicamente, o ser humano 
tende, afinal, para a cooperação 
e para o altruísmo. Uma ideia 
revolucionária que, defende, 

deveria nortear a forma como 
estruturamos as nossas sociedades 
e como desenvolvemos as políticas 

públicas. 
 

Humanidade  
– Uma História  
de Esperança

DE RUTGER BREGMAN 

Tradução de Nuno Quintas e Sónia Lopes

BERTRAND EDITORA

Erros 
económicos

De forma clara e apelativa, o 
prémio Nobel da Economia 
descodifica os conceitos que 

estão por detrás dos impostos, do 
sistema de saúde e do comércio 
internacional, ao mesmo tempo 
que aborda as grandes questões 
políticas atuais. “Aquilo que está 
errado na Europa é, num sentido 

profundo, o mesmo que está errado 
na América. E, nos dois casos, 

o caminho para a redenção será 
muito, muito duro”, alerta Paul 

Krugman, “o colunista mais odiado 
e mais admirado nos Estados 

Unidos da América, nas palavras 
de Martin Wolf, do FINANCIAL TIMES. 

Inimigo dos equívocos eternos, 
volta a ser implacável quando 

acusa os EUA de terem o sistema 
de saúde mais competitivo do 

mundo desenvolvido, mas com 
“os custos mais altos e quase os 

piores resultados”, ou quando 
lembra que a Europa de Leste pode 
agora “regressar ao seu verdadeiro 
caminho: o fascismo”. O livro, que 

tem como base, entre outros textos, 
as colunas que escreve no THE NEW 

YORK TIMES, é também um pretexto 
para nos lembrar, como escreve 

THE GUARDIAN, de que “o verdadeiro 
conhecimento e o senso comum 

são duas das qualidades mais raras 
no jornalismo atual”.

 

Discutir com Zombies 
– Economia, Política e 
a Luta por um Futuro 

Melhor
DE PAUL KRUGMAN

Tradução de Pedro Elói Duarte

EDITORIAL PRESENÇA

Orgulhosamente  
de raça

Depois de conquistar leitores e críticos 
franceses e de ter sido distinguida, na 

Assembleia Nacional francesa, com o 
Prémio do Livro Político 2021, a obra da 
jurista, atriz e escritora francesa Rachel 

Khan chega a Portugal. Orgulhosamente 
de raça – porque tem diferentes raízes –, 

a autora lança a questão: como é possível 
conviver com o “excesso de raças” entre 
o radicalismo do “ou branco ou negro”? 

Negra, gambiana e muçulmana da parte 
do pai, e branca, francesa e judia da parte 
da mãe, Rachel defende a mestiçagem e 

analisa, com um olhar mordaz, expressões 
politicamente corretas, supostamente 
criadas para combater o racismo mas 

que apenas servem para alimentar ódios 
e silêncios. Rivalidades sem qualquer 

sentido, pois, diz, somos todos crioulos, 
uma vez que, “na maior parte dos locais do 

mundo, existem contactos de várias culturas 
diferentes”. 

 

 De Raça
DE RACHEL KHAN

Tradução de Pedro Carvalho e Guerra

GUERRA & PAZ



Escolhemos as melhores novidades 
para si.

MONTBLANC STAR LEGACY CRONÓGRAFO NICOLAS 
RIEUSSEC EDIÇÃO LIMITADA: UM TRIBUTO AO 200.º 

ANIVERSÁRIO DO “ESCRITOR DO TEMPO”
A Montblanc presta homenagem ao 200º aniversário do 

cronógrafo de tinta inventado pelo relojoeiro francês Nicolas 

Rieussec, em 1821, marcando a história da alta relojoaria. Inspirado 

no dispositivo original, o novo Montblanc Star Legacy Cronógrafo 

Nicolas Rieussec LE 200 apresenta os dois reconhecidos discos 

de cronógrafo rotativos e alinhados horizontalmente com índice 

duplo fixo, combinados com um mostrador dourado.

QUEIJOS MONTIQUEIJO 
A Montiqueijo, tem como missão ser uma das principais produtoras 

portuguesas de queijo, com presença de norte a sul do país e além-fronteiras. 

É uma empresa reconhecida pela qualidade dos seus produtos e a única no 

mercado português com circuito de produção completo. 

Queijo fresco, requeijão e curados são 3 diferentes tipos de queijo que fazem 

parte do portfólio da marca e que podem ser servidos de diversas formas, 

seja como entrada, pequeno-almoço, para fazer uma refeição leve (ex. salada 

fresca), um petisco entre amigos (tábua de queijos), entre outras.

MAIS PODEROSO, MAIS ACUTILANTE, MAIS DESPORTIVO: 
O NOVO MACAN
A Porsche lança o novo Macan com performance aumentada, design 

mais marcante e um novo conceito de operação. As três versões 

disponíveis chegam todas com significativamente mais potência do que 

nos seus antecessores. Os novos modelos Macan já estão disponíveis 

para encomenda e irão chegar à Europa no início de outubro de 2021. Em 

Portugal, os preços começam nos 80.913 euros para o Macan, 105.514 

euros para o Macan S e 123.735 euros para o Macan GTS, incluindo 

impostos em vigor à data deste comunicado.

A SOUNDBAR LG ÉCLAIR  
ACABA DE CHEGAR ÀS LOJAS PORTUGUESAS

Sounds sweet, a soundbar LG Éclair (modelo QP5W) acaba de chegar às 

lojas portuguesas com uma proposta única no setor do áudio. Sendo o 

modelo mais compacto da marca até ao momento, este equipamento 

premiado com o CES Innovation Award 2021 e com um EISA Award é 

ideal para estilos de vida contemporâneos graças ao seu som envolvente 

e design adaptável e elegante perfeito para espaços limitados. 

PUBLICIDADE
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ESPECTADORES  
DO MUNDO
A mais antiga revista semanal 
de informação do mundo, 
publicada ininterruptamente 
desde julho de 1828, THE 

SPECTATOR distingue-se, há 
muito, pelo seu posicionamento 
conservador mas também pela 
qualidade dos seus artigos e 
pelas suas capas desenhadas 
por alguns dos maiores 
cartoonistas do mundo. Entre 
1999 e 2005, THE SPECTATOR foi 
dirigida por Boris Johnson, atual 
primeiro-ministro britânico, 
numa época em que a revista 
acentuou a sua posição anti-
União Europeia. Atualmente, 
a revista, que pertence ao 
mesmo grupo que o diário THE 

DAILY TELEGRAPH, é dirigida 
por Fraser Nelson, jornalista 
político que se assume de 
“centro-direita”, mas que é um 
grande defensor da imigração. 
As capas da THE SPECTATOR 

são sempre ilustrações, na sua 
maioria, há mais de uma década, 
assinadas pelo norueguês 
Morten Morland, que é também 
cartoonista residente no jornal 
THE TIMES. O seu estilo é já tão 
inconfundível quanto o estilo 
editorial da revista.



EXPOSIÇÃO
2021

GLOBAL PARTNER PARTNERS

De 15 de setembro 
a 15 de outubro
09H às 23H – de 15/09 a 30/09
10H às 20H – de 01/10 a 15/10

Parque dos Poetas, 
Oeiras
Entrada do Templo da Poesia
Rua José de Azambuja Proença

Alameda dos Poetas

www.worldpressphoto.org 
#wppoeiras2021
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