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EDITORIAL

ESTAR NUMA BOA
NUMA BOA é o título do novo hit de Don Kikas, cujo videoclipe foi
lançado no passado dia 16. Com muita animação, boa disposição, luz,
cor, e alegria, Don Kikas revela na composição, interpretação e apresentação que apesar das malambas da vida é sempre possível estar
bem, que o importante é estar “numa boa”. É um pouco disso que ele
nos revela numa breve entrevista no espaço de Cultura do nosso jornal.

HÁ UMA OBSESSÃO crescente em busca da beleza, do corpo prefeito
que deslumbra homens e mulheres. O fenómeno narcísico nas sociedades modernas tem tendência a agravar-se, com um mercado com
cada vez mais oferta e “intermediários” disponíveis para vender sonhos. Em muitos casos o sonho do corpo perfeito acaba por se tornar
um verdadeiro pesadelo. Uma obsessão pelo físico que pode muita
vezes esconder problemas psicológicos ou patológicos como depressão, angústia, ansiedade, ausência de auto-estima. As pessoas não
querem aceitar o passar dos anos, recusam a velhice, não querem assumir os cabelos brancos e desenvolvem uma obsessão em inverter as
leis ou regras da vida. Querem ser “forever young” fisicamente quando
deviam tentar sê-lo de espírito. Em Portugal com o caso recente do
actor, o assunto volta a estar na agenda das redacções, infelizmente
em Angola estes casos merecem uns comentários durante uns poucos
dias nas redes sociais, mas nunca o amplo, aprofundado e consistente
(até mesmo insistente) debate social, sendo muitas vezes a própria
comunicação social que “abafa o caso” ou vê nele um tabu ainda.
ESTAR DE CONSIGO mesmo, ter um corpo saudável é legítimo, mas fazer disso uma obsessão, limitar a vida em torno do corpo perfeito, em
torno da aparência é demasiado redutor. Há mais vida para além disso.
Cada idade tem a sua magia e o seu encanto. O que importa é estar
bem com o espírito e a alma e nisto até o corpo acompanha. O que
importa é encontrar outros “estimulantes” para ter uma vida saudável
espiritual e fisicamente. Estar em cima de uma balança, em frente
ao espelho ou constantemente fechado em ginásios é demasiado
redutor, limitador de uma vida que por si só já é bastante curta. O que
importa é olhar para os estímulos que a vida oferece. O que importa é
estar “numa boa” consigo e com os que nos rodeiam.

Márcia Dias e Zeferino Boal, da Casa de Angola; Manuela Gonzaga e Armindo Laureano, do KANDANDU, durante a apresentação

KANDANDU vai ser
o abraço lusófono
PUBLICAÇÃO MENSAL E GENERALISTA DIVULGARÁ AS ACTIVIDADES DAS
ASSOCIAÇÕES E DARÁ VOZ ÀS COMUNIDADES DA DIÁSPORA
A 26 de Julho, pelas 19 horas
foi apresentado, na Casa de Angola em Lisboa, o jornal KANDANDU,
novo projecto da Vivências Press.
A notícia do lançamento do novo
produto da Vivências Press teve
eco na imprensa portuguesa, da
Lusa ao site Notícias ao Minuto
e ao da Sábado (dois dos mais
vistos em Portugal com milhões

de visualizações), passando pelo
portal Sapo o país estava atento
à novidade. Em Angola, Angop, O
País, Club K, Folha 8 e Angonotícias também deram destaque ao
evento e à nova publicação do
Grupo Vivências Press especialmente dedicada às comunidades
lusófonas.
Também a edição de 1 de Agosto

RUI SANTOS LÓIO

NA ACTUAL sociedade de aparências em que o culto do corpo perfeito
ganha importância, numa sociedade que vive e se alimenta de realidades ilusórias muito baseada nas aparências, quando o corpo passa
a ser o maior activo, instrumento de trabalho ou único elemento para
mostrar valor, é fácil e imperioso passar a ideia, a mensagem de que
ter um corpo esculpido e vistoso é estar “numa boa” consigo mesmo e
com os outros. Impressionar é preciso e por todos os meios necessários. Basta ver os casos das “jardadas” e “caenches” em Angola e complicações de saúde ou mortes que têm levado prematuramente muitos
jovens. Em Portugal, os noticiários falam do caso de jovem actor de
31 anos que está hospitalizado em coma induzido e a lutar pela vida
depois do uso (e abuso) de estimulantes para desenvolvimento físico.
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RUI SANTOS LÓIO

Manuela Gonzaga, Armindo Laureano e Daniel Neves, os responsáveis do KANDANDU

do Jornal de Angola, página 26,
fez referência ao novo projecto da
Vivências Press.
O KANDANDU, um jornal mensal
de informação dirigida às comunidades lusófonas, terá entrevistas, opinião, crónicas e conteúdos diversos, da arte à política,
do ambiente à economia.
Em este vai ser o seu jornal de
referência.
O KANDANDU pretende abraçar
a comunidade lusófona espalhada pelo mundo (Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde,
Guiné ou em qualquer canto do
mundo onde se fale português),
sendo feito em Angola e lançado
em Portugal.
Armindo Laureano, director,
Manuela Gonzaga, editora executiva, e Daniel Neves, director
de arte, os responsáveis, pretendem passar a quinzenal em
breve.

A plateia na Casa de Angola, momentos antes da apresentação

Armindo Laureano em entrevista para a RTP África
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ACTUALIDADE
ANGOLA

AUTARQUIAS
PROMOVEM
O PROGRESSO
ANGOP

DESCENTRALIZAÇÃO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A
VALORIZAÇÃO DA INICIATIVA LOCAL SERÃO CONDIÇÕES ESSENCIAIS

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
INVESTEM EM ANGOLA
Os Emirados Árabes Unidos propõem-se a investir, a partir dos próximos seis meses, cerca de 2.000
milhões de dólares numa linha de
montagem de tratores em Angola,
na produção de eletricidade e gás e
na agricultura.
A informação foi divulgada à imprensa pelo xeque do Dubai, Ahmed
Dalmoor Al Maktoum, no fim de uma
audiência com o Presidente da República, João Lourenço.
Na quarta visita a Angola, o xeque
acredita que em seis meses se sentirão os efeitos da cooperação.
Afirmou que a cooperação no sector da produção do gás permitirá

reduzir os custos com a eletricidade
e apoiar o funcionamento da indústria. Manifestou, também, o interesse de trabalhar em projetos de dessalinização de água, para benefício
de populações carentes, e em projetos para reduzir o desemprego.
O xeque do Dubai admitiu a possibilidade de aumentar o valor de investimento, se a base de cooperação
for alargada.
A confederação de monarquias
árabes, que constitui os EAU, localizada no Golfo Pérsico tem a sexta
maior reserva de petróleo do mundo
e é das economias mais desenvolvidas do Médio Oriente.

TAAG SUSPENDE VOOS DIRECTOS
DO RIO DE JANEIRO
LIGAÇÃO A VIAGEM RIO-LUANDA
NÃO TEVE PROCURA

Adão Almeida defende que o sucesso dos munícipios depende da conveniente gestão do capital humano

No âmbito da II Conferência
sobre Autarquias Locais em Angola, organizada conjuntamente
pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e pelo
Ministério Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), Olavo Correia, vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, disse
que as Autarquias devem traduzir-se no desenvolvimento económico dos municípios.
Posteriormente, dirigindo-se à
imprensa, explicou que as autarquias, constituem uma oportunidade ímpar para aumentar o nível
de intervenção das autoridades
do Estado na vida económica, política e social do cidadão.
Na opinião do governante cabo-verdiano, esse objectivo será atingido através da transferência efectiva de competências, da descentralização do poder e da criação
de condições humanas e materiais
para o trabalho ao nível local.
Segundo Olavo Correia, as autarquias não podem tratar apenas as
questões de lixo, mas sim a energia eléctrica, saúde, planeamento
urbano e apresentar resultados à
população.
Na sua intervenção durante o acto

de abertura, o ministro da Administração do Território e Reforma
do Estado, Adão de Almeida, afirmou que o Estado deve encontrar
mecanismos de coordenação institucional, para elaborar soluções
que criem um modelo com coerência e complementaridade entre a intervenção central, a provincial e a municipal, num quadro de
autonomia dos municípios.
Este objectivo deve garantir harmonia entre o Orçamento Geral do
Estado e os orçamentos dos municípios, para que haja complementaridade entre o Plano de Desenvolvimento Nacional e os Planos
Provinciais e Municipais de Desenvolvimento.
Além disso, garantiu que o Governo vai continuar na busca de me-

338.402 quadros
efectivos da
administração
pública
assegurarão o
funcionamento das
estruturas locais

canismos de atracção e criação
de capacidade de fixação de quadros.
Adão de Almeida assegurou que
o efectivo da administração pública estimado 385.423 quadros,
em 2017 (47.021 na Administração Central e 338.402 na local)
serão ser transferidos para as autarquias para assegurarem o funcionamento das estruturas locais.
Continuou dizendo que o cidadão
não se importa com quem presta os serviço, desde que seja feito
adequadamente. Considerou, por
isso, urgente simplificar e modernizar a administração do Estado.
Maria Chimpalavela, vice-governadora da Huíla para o sector Político, Social e Económico, sublinhou na sua intervenção que a
formação de quadros para o futuro, deve ser uma prioridade para assegurar o funcionamento das
administrações locais.
João Neves, da Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
(ADRA), defendeu que a melhoria
das condições de trabalho, o enquadramento justo, a valorização
da iniciativa local e do contraditório são condições essenciais para
a fixação de quadros.

Apesar de, recentemente, ter
ganho vários novos voos, e tendo
procedido ao corte de parte do
ICMS sobre o querosene de aviação, o Rio de Janeiro vai perder
os voos directos com Luanda. A
empresa angolana TAAG divulgou
qie suspenderá o voo directo entre Luanda e Rio de Janeiro a partir
de 28 Outubro de 2019.
Os voos entre as duas cidades eram

feitos duas vezes por semana e tinham sido retomados no dia 1 de
Abril deste ano. Aparentemente, a
procura não foi a suficiente.
Fundada em 1938, a TAAG é das
companhias aéreas mais antigas
da África, e opera no Brasil desde
1985, quando começou a voar para
o Rio de Janeiro. A empresa não informou se a suspensão é temporária ou definitiva. Mas, para já, quem
quiser viajar para Angola terá de o
fazer via São Paulo, que disponibiliza quatro voos semanais.

REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS ENCERRADAS
PELO MIREX
O encerramento de representações comerciais e a cessação de
funções de nove representantes
e adidos comerciais de Angola no
exterior do país foi anunciado hoje
(sexta-feira), pelo Ministério das Relações Exteriores (Mirex).
A medida deve-se ao processo de
redimensionamento,
reorganização, reestruturação e ao novo alinhamento da Rede Diplomática e
Consular de Angola em curso, segundo uma nota do Mirex.
Proposta pelo Ministério do Comércio, a medida surge na sequência dos trabalhos de uma
comissão multissectorial integrada pelos Ministérios das Relações
Exteriores, Finanças e Comércio.
Assim, cessaram funções Mbumba
Tshico (Representação Comercial
de Angola junto do Reino da Bélgi-

ca, Holanda e Luxemburgo), Paula
Cordeiro Lisboa (Reino de Espanha), Manuel do Nascimento Júnior
(Washington-EUA) e Videira Pedro
(Joanesburgo-África do Sul).
Cessaram igualmente funções Ana
de Ceita da Costa (Lisboa-Portugal), Filipa Guilherme Gaspar (Beijing-China e junto dos Países da
ASEAN), Manuel Pires Delgado (Brasil) e Joaquim Pereira da Gama (Genebra-Suíça).
Por último, o Mirex deu por finda a
comissão ordinária de serviço de
Maria Elisa de Almeida Rodrigues,
que desempenhava a função de
chefe administrativa e financeira na
Representação Comercial de Angola
junto dos Órgãos e Organismos da
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC), com sede
na África do Sul.
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ANGOLA

BRASIL

ANGOP

Assembleia-geral do sucessor do BESA aprova aumento de capital

SONANGOL CONTROLA BANCO
ECONÓMICO

No início de Agosto, Angola exortou o Conselho de Segurança da ONU
a reforçar a protecção das crianças
afectadas por conflitos armados e
reconhecer a ajuda de organizações
e iniciativas regionais e sub-regionais.
O apelo foi feito pela representante
permanente de Angola junto das
Nações Unidas, embaixadora Maria de Jesus Ferreira, durante a sua
intervenção no debate sobre “Crianças em Conflitos Armados”, promovido pela Polónia, na presidência
rotativa deste órgão.
“Eliminar o tratamento desumano
de crianças presas em conflitos
armados é de suma importância e
é algo com o qual todos podemos
concordar, não importando as nossas posições políticas”, defendeu a
embaixadora, garantindo que Angola continua empenhada no reforço
da protecção e do empoderamento
dessa camada social. A diplomata
enalteceu “o progresso” feito pela
campanha “Crianças, Não-Soldados” e os compromissos dos governos envolvidos.

O Brasil tem 3,347 milhões de
pessoas à procura de emprego há
pelo menos dois anos, o que representa 26,2% dos desempregados
2019, segundo fontes oficiais.
Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e mostram que um em cada quatro desempregados no país estão
há mais de dois anos à procura de
trabalho, o maior valor trimestral
desde 2012.
“A partir de 2016, o contingente
de desempregados à procura de-

O Presidente Jair Bolsonaro ameaçou sair do Mercosul se
for eleito o candidato favorito às
presidenciais argentinas e se se
opuser à abertura daquela organização.
Paulo Guedes, ministro da Economia, advertira já que o Brasil
poderia sair do Mercosul se um
eventual Governo de Fernández
se opusesse à abertura comercial
da organização.
“O Mercosul, claro, é um veículo
de inserção do Brasil no comércio
internacional, mas, se a [Cristina]
Kirchner quiser fechar a economia
deles, nós sairemos do Mercosul”, disse Paulo Guedes, salientando “a química excelente” do
actual presidente da Argentina
com Bolsonaro.
Nas primárias das presidenciais
da Argentina, realizadas a 11 de
Agosto, o candidato Alberto Fernández, cuja vice é a ex-presidente
Cristina Kirchner, recebeu 47% dos
votos, enquanto Macri ficou com
32% dos votos.
Embora tenha voltado a fazer

A Assembleia Nacional é palco de aprovação de nova legislação

PASSAPORTE ELECTRÓNICO
VAI À ASSEMBLEIA NACIONAL
CHIP DADOS BIOMÉTRICOS NOS
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

A Proposta de Lei do Passaporte Angolano e o Regime de Saída e
Entrada dos Cidadãos Nacionais foi
apreciada e votada, na generalidade,
este mês, pelos deputados da Assembleia Nacional.
O diploma foi a discussão durante a
sétima reunião Plenária Extraordinária da segunda sessão Legislativa da
IV legislatura.
O País trabalha com três modelos de

passaportes (ordinário, diplomático e
de serviço) emitidos pelo Serviço de
Migração e Estrangeiros (SME).
Recentemente, o Governo alterou, pelo Decreto Presidencial nº 21/19, de 14
de Janeiro, as taxas de actos migratórios praticados pelo SME.
Com estas alterações, a emissão do
documento ordinário passou a custar
AKZ 35 mil (custava 3 mil) e o de serviço 15.250 kwanzas.
O documento prevê a emissão, em
todo o país, de passaportes electrónicos com um chip.

trabalho apresentou crescimentos
sucessivos, atingindo a maior percentagem (26,2%) no 2º trimestre
de 2019. (...) Em números absolutos, 1,8 milhões de desempregados procuravam trabalho há menos de um mês, enquanto 3,3 milhões procuravam uma ocupação
há dois anos ou mais”, declarou o
IBGE no seu relatório.
Aquele Instituto revelou ainda que
a taxa de desemprego no Brasil
recuou para 12% no segundo trimestre de 2019, menos 0,7% que
nos primeiros três meses do ano.
Em relação ao mesmo trimestre de
2018, diminuiu 0,4%.

BRASIL PODE DEIXAR
MERCOSUL, DIZ BOLSONARO

DR

Angola exorta ONU
à protecção de
crianças

co, detentor de 9%, anunciou a
impossibilidade de acompanhar
o aumento do capital por “limitações regulamentares”.
Por outras razões, o mesmo sucederá com a Geni, detida pelo general
Leopoldino Fragoso do Nascimento
“Dino”, que actualmente tem 20%.
Confrontada com um aumento de
capital na ordem de mais de 500
milhões de dólares, a Letktron de
Manuel Vicente, ex-vice-presidente da República, e do general Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, antigo
chefe da Casa Militar do Presidente da República, abandonou a estrutura accionista do banco.

CRISE AUMENTA O DESEMPREGO
DE LONGA DURAÇÃO

O Executivo angolano prevê
atingir em 2018-2022 um crescimento de 4,7% no sector das
Pescas, segundo a Proposta Preliminar do Plano Ordenamento do
Espaço Marinho (OEM).
O OEM é um processo de planificação do desenvolvimento de áreas
marinhas que determina uma gestão abrangente, integrada e complementar, identificando estratégias de
gestão adequadas à conservação de
um ecossistema marinho saudável e
propulsor do desenvolvimento económico e sociocultural do país.
Para atingir a meta do Governo para
o sector, prevê-se a mobilização de
10 embarcações, num momento em
que as capturas médias da pesca
semi-industrial e industrial estão
em 303 mil toneladas e as da pesca
artesanal em cerca de 3.580.
Segundo o OEM, pretende-se fixar,
para 2022, um crescimento da pesca semi-industrial e industrial de
3,6%, face a 2017, e a manutenção
da captura anual da pesca artesanal marítima nesse período, para o
que se pretende um incremento de
40% da produção de sal em relação
a 2017.

DR

O sucessor do Banco Espírito
Santo Angola (BESA), em 2014,
então detido em 51,94% pelo
Banco Espírito Santo, passa a ser
maioritariamente controlado pela
Sonangol.
A decisão foi aprovada pela assembleia-geral que aprovou um
aumento de capital para 1.200
milhões dólares e nomeou o economista João Quinta presidente da
Comissão Executiva.
Na base desta alteração, estará a
necessidade “imperiosa de cumprimento dos rácios de solvência
decorrentes de imparidades da
carteira de crédito”. O Novo Ban-

3,3 MILHÕES DE BRASILEIROS
À PROCURA DE TRABALHO

Pescas crescem
sustentavelmente
até 2022

O polémico Presidente Jair Bolsonaro

críticas ao candidato de centro-esquerda que lidera as presidenciais argentinas, Bolsonaro
também disse estar disposto a
conversar com Fernandez, mas
que vai esperar um sinal dele.
As declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral na Argentina têm gerado críticas.
O Partido Justicialista (peronista)
repudiou o silêncio do Governo
argentino em relação às “insultantes” declarações do Presidente
brasileiro que chamou “bandidos
da esquerda” aos candidatos mais
votados nas eleições primárias.
“As declarações insultantes do
Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representam uma falta de
respeito ao povo argentino que expressou livremente a sua vontade
soberana no processo eleitoral”,
acusou o partido peronista, numa
nota enviada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros argentino.
No Mercosul (Mercado Comum do
Sul) estão Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela (cuja
participação está suspensa).
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CABO VERDE

GUINÉ-BISSAU

CABO VERDE
ADMITE
ADESÃO À NATO
DR

SEGURANÇA A ADESÃO À ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE
PODERÁ CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS DEBILIDADES NO PAÍS VERDE ILEGIADO

ROSINE SORI-COULIBALY É
REPRESENTANTE DO SG ONU
PARA A GUINÉ-BISSAU
António Guterres, secretário-geral
das Nações Unidas, anunciou o nome
de Rosine Sori-Coulibaly, do Burquina
Faso, como a sua nova representante
especial para a Guiné-Bissau.
Citado pela ONU News, Guterres diz
que Sori-Coulibaly “traz para esta posição mais de 35 anos de experiência
internacional e nacional no campo
do desenvolvimento sustentável e
humanitário, transição política, redução da pobreza, reformas fiscais e
orçamentais, igualdade de género e
empoderamento das mulheres”.

Rosine Sori-Coulibaly acumulará estas funções com o cargo de chefe do
Escritório Integrado da ONU para a
Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, adianta o órgão de comunicação das Nações Unidas.
Sori-Coulibaly tem mestrado em
economia do desenvolvimento e
uma pós-graduação em planeamento e macroeconomia pelo Instituto
Africano para o Desenvolvimento e
o Planeamento Económico das Nações Unidas.
Sucede a José Viegas Filho.

GUINÉ-EQUATORIAL

GUINÉ EQUATORIAL ALERTADA
POR VIOLAÇÕES DE DIREITOS
HUMANOS

A aliança militar tem 70 anos e reúne 29 países

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na véspera do debate anual sobre o estado
da Nação, admitiu a possibilidade
de Cabo Verde pedir a integração na
NATO, tendo em conta a necessidade de parcerias para reduzir vulnerabilidades e face à localização geoestratégica do arquipélago.
“A NATO podia ser uma perspectiva.
Nós estamos numa construção que
tem este triângulo: Estados Unidos
da América, Cabo Verde e Europa. A
questão de segurança é fulcral e temos de trabalhar numa perspectiva
de futuro, para podermos aumentar
a nossa utilidade no ponto onde nós
nos situamos”, disse o governante.
De acordo com os dados do governo, o país aguarda uma decisão da
ONU sobre o projecto de extensão
da plataforma territorial das 200 milhas náuticas (370 km) actuais (Zona
Económica Exclusiva) para um máximo de 350 milhas náuticas (650 km).
Ulisses Correia e Silva admite a entrada na Organização do Tratado
do Atlântico Norte, aliança militar
com 70 anos e que junta 29 países, como uma solução, tendo em
conta o reforço da parceria com a
União Europeia.
“Onde possamos ter utilidade na

segurança cooperativa e possamos
também beneficiar da boa relação
de parceria em matéria de segurança”, enfatizou o governante, destacando que a localização de Cabo
Verde impõe a criação e o reforço de
“mecanismos de segurança”.
A ideia é “reduzir as vulnerabilidades”, tendo em conta a “vasta área
marítima que precisa de ser protegida”, e “que tem recursos”, mas que
“está na rota” de diversos tráficos .
Sem os meios para garantir essa
protecção, Ulisses Correia e Silva
diz que a solução é ter “boas parcerias”.
“Nós estamos a trabalhar, quer com
os Estados Unidos da América quer
com a Europa, no sentido de podermos ter essa utilidade e podermos
beneficiar”, afirmou.

O essencial do
investimento
directo
estrangeiro vem da
Europa. O essencial
do turismo vem da
Europa

Para o primeiro-ministro, é altura de
“aumentar” o “nível da integração”
que Cabo Verde já tem com o espaço europeu, nomeadamente na defesa e segurança, depois do caminho económico já efectuado desde
2007, com a aplicação do programa
previsto na Parceria Especial com a
União Europeia.
“O que nós dissemos é que estaremos, numa perspectiva económica,
na quase integração [na União Europeia]. Mais de 80% do comércio
que Cabo Verde faz é com a Europa.
O essencial do investimento directo
estrangeiro vem da Europa. O essencial do turismo vem da Europa”, disse ainda. O que, como disse, põe o
país “no quadro das convergências”
com a Europa.
Cabo Verde integra a Comunidade
Económica dos Estados da África
Central (CEDEAO), posição que, para
o governante, é “potenciada” por o
país “funcionar como plataforma de
tudo o que são relações de investimento, de comércio, entre o resto do
mundo e o continente africano”.
O primeiro-ministro anunciou a ratificação da adesão de Cabo Verde
ao Acordo de Livre-Comércio Continental Africano no arranque do ano
parlamentar.

A Amnistia Internacional (AI)
voltou a denunciar violações do governo de Teodoro Nguema. A lista
de maus-tratos engloba abusos sexuais e agressões com armas, lâminas de barbear e choques eléctricos.
No início de Agosto, em véspera do
40º aniversário da tomada do poder
pelo Presidente, a AI voltou a alertar
para a existência de torturas sobre
opositores, detenções arbitrárias e
execuções extrajudiciais.
Teodoro Obiang Nguema no poder
desde 3 de Agosto de 1979, após
um golpe de Estado militar contra o
antecessor, o seu tio, Francisco Ma-

sie Nguema, que foi executado em
Setembro desse mesmo ano.
A antiga colónia espanhola aderiu à
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) em Julho de 2014
mediante um roteiro que prevê a
abolição da pena de morte.
Em Abril deste ano, o chefe de Estado anunciou a intenção de submeter ao parlamento uma lei que acabe com a pena de morte na Guiné
Equatorial, onde foram executados
nove homens condenados por homicídio, dias antes do estabelecimento de uma moratória provisória
sobre a pena de morte.

MOÇAMBIQUE

PIB MOÇAMBICANO CRESCEU
2,5% NO PRIMEIRO SEMESTRE
O Governo moçambicano anunciou que o Produto Interno Bruto
(PIB) do país cresceu 2,5% no primeiro semestre de 2019.
Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros, disse que a inflação atingiu 3,83%, de Janeiro a
Junho, contra 6,5% em igual período
do ano passado.
O índice de preços verificado ficou
abaixo dos 6,9% previstos.
Durante a primeira metade do ano, o
Estado arrecadou receitas na ordem
de 104.607,2 milhões de meticais
(1.500 mil milhões de euros) contra
uma despesa no valor de 133.267,8

milhões de meticais (1,9 mil milhões
de euros).
As reservas internacionais líquidas
aumentaram 68 milhões de dólares
(60,8 milhões de euros), sendo já
suficientes para cobrir 5,7 meses de
importações.
Comoana disse que os indicadores
macroeconómicos registados neste período traduzem um comportamento moderado da economia,
tendo em conta os eventos adversos
que aconteceram de Janeiro a Fevereiro, nomeadamente os dois ciclones que atingiram as regiões norte e
centro e a seca no sul.
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ACTUALIDADE
PORTUGAL

COMUNIDADES
AFRICANAS EM
PEREGRINAÇÃO
FÉ O SANTUÁRIO DE FÁTIMA VIVEU DIA DE FESTA COM AS COMUNIDADES
CATÓLICAS AFRICANAS E COM D. ARLINDO FURTADO

ESTRANGEIROS DISPENSADOS
DE REGISTO CRIMINAL
PARA PEDIDO DE RESIDÊNCIA
PROCESSOS DE LEGALIZAÇÃO DE
EMIGRANTES FACILITADO
Numa cerimónia no Centro Nacional de Apoio à Integração de
Migrantes (CNAIM), em Lisboa, o
Ministério da Administração Interna (MAI) português anunciou que
os estrangeiros estão dispensados
de entregar o certificado de registo

criminal no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF).
Até agora, os estrangeiros residentes em Portugal precisavam do registo criminal para pedir ou renovar
o título de residência.
Agora bastará o requerente autorizar
o acesso ao seu registo, evitando a
deslocação aos serviços emitentes
daquele documento.

DR

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ROSEMA PAGA 160 MIL EUROS
DE IMPOSTOS

As Comunidades Católicas Africanas reúnem-se em Fátima há 25 anos para professar a fé na Virgem Maria

de uma única família e isso é muito bonito e é muito importante.”
O evento que comemorou este
ano o 25º aniversário tem sido organizado pela Capelania das Comunidades Africanas em Lisboa
desde 1994. O programa ao Santuário Mariano da Cova da Iria
proporciona diversos momentos
de encontro, celebração e comemoração.
A Capelania dos Africanos insere-se no apoio dos Missionários
Espiritanos aos imigrantes desde
o início da década de 1980. Com
o decorrer dos anos e com o flu-

xo migratório em Portugal houve a necessidade de reorganizar a
actividade pastoral junto dos imigrantes.
“Nós vamos ao encontro deles,
saber onde vivem, o que fazem”,
afirmou o sacerdote ganês responsável pelas atividades da capelania ao longo do ano: liturgia,
catequese, eucaristias e retiros. O
padre Andrew Prince referiu um
dia de “alegria”, com crentes de
várias nacionalidades, em Fátima.
Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau foram os países africanos
mais representados.

DR

“Fátima é um altar do mundo,
também para o mundo lusófono.
Sempre foi para nós uma referência fundamental”, afirmou o cardeal D. Arlindo Furtado, no dia 3
de Agosto.
No seu vigésimo quinto aniversário a iniciativa, promovida pela
Capelania das Comunidades Católicas Africanas de Lisboa, teve
como lema “A Virgem Maria, discípula do Senhor”, num programa que incluiu oração, encontro
e convívio.
O D. Arlindo Furtado, primeiro
cardeal católico oriundo de Cabo Verde, sublinhou a importância deste tipo de encontro como
tempo de “revigoramento da fé e
de encontro social”, entre amigos,
e reforçou a importância “humana e social” do evento.
O religioso destacou a dimensão
da peregrinação, na vida dos católicos, onde quer que se encontrem, como marca de “comunhão humana e cidadania comum”, quer para os “portugueses
que são emigrantes” quer para “os
estrangeiros que estão em Portugal”. D. Arlindo Furtado concluiu
dizendo que: “Somos membros

O sacerdote, ganês, Andrew Prince é o actual responsável pela capelania

A cervejeira do empresário Mello
Xavier entregou cerca de 160 mil euros de impostos ao Estado são-tomense, recebendo elogios da representante do FMI, Xiangming Li.
Após oito anos sob controlo de um
grupo de empresários são-tomenses, Mello Xavier conseguiu entregar ao estado mais de 160 mil
euros num mês.
A Rosema contribuiu com uma “parte significativa” para o salário da função pública em São Tomé e Príncipe.
O empresário garantiu que pretende
resgatar o prestígio da fábrica e, para
este ano, Mello Xavier prepara a se-

gunda linha de enchimento com capacidade de 30 mil garrafas por hora,
cinco vezes a produção actual. A empresa deixou de importar garrafas da
Europa, abastecendo-se em Angola.
“Estamos a contribuir para o aumento das exportações angolanas e para
a diversificação das receitas de Angola”, disse, sublinhando o acordo
de protecção recíproca entre Angola e São Tomé que não estava a ser
cumprido pelo anterior governo. Para
o FMI, os investimentos de Mello Xavier surgem quando o país precisa de
melhorar as receitas e de racionalizar
despesas.

TIMOR LESTE

CHINA QUER AJUDAR O
EXÉRCITO DE TIMOR LESTE
O embaixador chinês em Díli,
após a entrega de material logístico
ao exército timorense, afirmou que
o seu país está disposto a ajudar na
modernização das Forças de Defesa
de Timor-Leste (Falintil). Em comunicado, o embaixador Xiao Jianguo disse que o material entregue reforçar
a capacidade do exército timorense
e melhorar as condições de vida de
oficiais e soldados.
Estas declarações ocorreram no dia
14 de Agosto, no quartel das Falintil.
A nota, publicada na página da embaixada da China, não referia o tipo
de materiais doados,« nem o valor.
Xiao Jianguo acrescentou que a cooperação na área da defesa é uma parte importante dos laços entre os dois
países e que a China quer ajudar “na
medida das suas possibilidades”.

Segundo o mesmo comunicado
de imprensa, na mesma altura, o
ministro da Defesa de Timor-Leste, Filomeno Paixão, afirmou que a
modernização das Falintil é uma das
prioridades com vista ao desenvolvimento do país.
O ministro manifestou esperança
num reforço futuro da cooperação
com a China na defesa, desejo partilhado pelo chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas, Lere
Anan Timur.
Segundo o embaixador, a cooperação de defesa é parte importante da
cooperação amigável e pragmática
entre os dois países, pelo que a China está disposta a contribuir para a
modernização da Força de Defesa de
Timor Leste. Os bens fornecidos melhorarão o nível de autoproteção.

PUB

A FULL FILL TEM POR OBJETIVO
CONTRIBUIR PARA UM MUNDO MELHOR
Procuramos fazê-lo, sobretudo, através da capacitação de decisores e líderes,
ajudando-os a tomar decisões mais conscientes, que contribuam para
o bem-estar da sociedade, aplicando a inteligência espiritual na liderança.
Enquanto empresa de formação em liderança desenvolvemos soluções
inovadoras em três áreas fundamentais

FULL FILL
Rua Alexandre Ferreira, 17B
1750-010 Lisboa, Portugal
Telf: +351 211 392 617
Telm: +351 961 624 027

PRODUTIVIDADE | LIDERANÇA CONSCIENTE | INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL

PRÓXIMOS EVENTOS

2019

fullfill.pt

WORKSHOP DE LIDERANÇA
CONSCIENTE COM INTELIGÊNCIA

FORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA
ESPIRITUAL

10 de Setembro, 19h-21h

24 de Setembro

FORMAÇÃO INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL

EM BUSCA DE SENTIDO
UM RETIRO NA CHINA

LISBOA - PORTUGAL

EDIÇÃO SEIXAL - PORTUGAL

OUTONO 2019

OUTUBRO – DEZEMBRO
Quartas-feiras, 19:30-22:30

LISBOA - PORTUGAL

3. ª

EDI

ÇÃO

ENCONTRE O SEU REFÚGIO!

Parta em busca de sentido numa fantástica experiência
imersiva de aventura e autodescoberta
26 de Outubro a 4 de Novembro

Visite locais emblemáticos
em Yangshuo, Património
da Humanidade - Unesco
Património da humanidade,
Yangshuo é considerado,
pelos Chineses, o local mais
belo de todo o país!
Aproveite para passear em
cenários muito emblemáticos
e relaxantes e desligue
a sua mente dos problemas
e ansiedades do dia a dia.
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DOSSIÊ ENERGIAS RENOVÁVEIS

“Estamos
a
apresentar

E

o potencial
de Angola

QUEM É?
NOME

Rui do Amaral Gourgel
CARGO

Presidente do conselho
de administração da Rede
Nacional de Transporte
(RNT)

AMARAL GOURGEL, na qualidade de presidente do
conselho de administração da RNT, explicou-nos os
desafios energéticos de Angola, não em termos de
produção, mas no alargamento da rede de fornecimento
a todo o território, nomeadamente ao Sul do País

Qual é o objectivo da participação de
Angola neste evento?
Neste fórum primeiro, nós estamos
a apresentar aquilo que é o potencial
de Angola, os projectos que eventualmente podem ser suportados
pelo investimento privado, porque
muitos investidores, apesar de falarem muito de Angola, não conhecem
propriamente Angola. Penso que tiveram oportunidade de ouvir uma intervenção no painel, de uma pessoa
que teve a preocupação de explicar
aos seus pares o que é que é Angola.
Esse é o nosso principal objectivo. E
depois, com cada um deles, em particular, ver o seu interesse e tentarmos
direccionar para aquilo que é mais
crítico para nós e que, em princípio
o Governo não tem, é lógico, as verbas para tudo, e que nós possamos
então aproveitar esses investidores
para atacar esses projectos que são
cruciais para nós, mas que eventualmente não haja dinheiro suficiente
para fazermos por meios próprios.
Que projectos são esses que necessitam de investimento privado?
Como disse no painel, nós temos
como principal objectivo interligar
os sistemas. E para quê? Porque começamos a ter já algum superavit de
produção na região norte, e temos
défice de produção nas outras regiões, queremos é que essas áreas
– o Centro, o Sul e, posteriormente, o
Leste – tenham também energia em

quantidade e qualidade suficiente.
Isto será o esforço do Governo, porque são investimentos grandes, e é
aí que se deverá concentrar o esforço
do governo. Depois, a segunda fase,
será fazer chegar essa energia às
capitais de município, por exemplo,
e aí já podemos contar com estes
investidores. São volumes de investimentos mais pequenos e que eles
estarão em melhores condições de
atender, do que os grandes volume
que implicam contratos multilaterais, com o Banco Mundial, o Fundo
Monetário Internacional, etc.
Neste momento, o que se pretende
mobilizar são 2.000 milhões de dólares?
Dois mil milhões de dólares é aquilo
que temos como carteiras de projecto até 2030, para fazer a ligação
de todos os projectos associados,
visando atingir a grande meta que é
universalizar o acesso à energia até
50% da nossa população.
Falou em acesso e essa ainda é uma
grande dificuldade da população angolana que às vezes nem tem luz, e
temos os recursos hídricos e até os
fósseis, para que Angola pudesse
ter mais ou pelo menos 50% da população a beneficiar dessa energia.
Quais são, de facto, as necessidades
de transporte de electricidade?
O transporte neste momento não é
o crítico. Agora já estamos a fazer
as coisas correctamente. Há inves-

timento contínuo na produção, por
isso é que já começamos a ter superavit de produção. Já estendemos as
linhas para os principais centros de
consumo. Falta chegar ao Sul: Lubango e Namibe são os grandes centros.
Depois temos a fase final, que é fazer
chegar a energia ao consumidor final, a parte de distribuição. Aí temos
também necessidade de um volume
de investimento muito grande, mas
uma boa parte desse investimento
terá de ser feita já com fundos próprios das empresas. Daí a actualização das tarifas, para que a tarifa
reflicta os custos das empresas, as
empresas consigam cobrir os seus
próprios custos e ter para investir.
Porque não pode ser o Estado, nem
mesmo os investidores privados a
fazerem isso. Montar o contador, fazer a ligação tem de ser com a própria
empresa. É esta parte que falta. Mas
que já foi dado o primeiro passo com
a actualização das tarifas, mas agora
vocês precisam de começar a pagar.
Vai haver aumento das tarifas nos
próximos tempos.
Já subiu, a tarifa já subiu e vai continuar a subir nos próximos tempos.
Em que medida é que o processo é
gradual, a subida?
Não, agora há uma subida que é
relativamente grande. Creio que
cerca de 90% de subida do preço
da tarifa. E depois, gradualmente,
vai sendo actualizada em função

“

temos como
principal
objectivo
interligar os
sistemas Porque
começamos a ter
já algum superavit
de produção na
região norte

“

[na distribuição]
boa parte desse
investimento terá
de ser feita com
fundos próprios
das empresas

do índice de preços ao consumidor.
Quais são as garantias que vai oferecer aos investidores, ao nível de
investimento e do retorno do capital
investido no nosso país?
Felizmente não sou eu que tenho de
dar essas garantias. Isso é o nosso
governo que vai dar e nós estamos
aqui em nome do governo e, como
disse, está em fase de regulamentação a lei das parcerias público-privadas exactamente para criar as
condições para que haja garantias
para os investidores e aos financiadores para que o seu capital possa
ter retorno.
Portugal fala muito hoje das energias renováveis. A própria presidente da associação lusófona fez uma
intervenção aqui e eles estão preocupados até que ponto o Ministério
da Energia está também a trabalhar
nisso. Que trabalho têm estado a
fazer em termos de energias renováveis?
O secretário de Estado anunciou um
volume de investimento em termos
de energias renováveis para atingirmos cerca de 500 megawatts,
em termos de participação no mix
energético. Portanto, é um objectivo
nosso, pelas razões que ele aqui indicou. Primeiro por ser barata e por
ser amiga do ambiente. Para reduzirmos a utilização de diesel e outros
combustíveis fósseis que são maus
para o ambiente.
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UMA VIDA AO SERVIÇO DAS RENOVÁVEIS
HÁ CERCA de 38 anos iniciámos a nossa actividade
profissional no domínio das energias renováveis
no arquipélago da Madeira. Naquele tempo não
era fácil falar de ER pois era coisa de curiosos.
Aquando da revolução do 25 de Abril de 1974, os
recursos energéticos endógenos do arquipélago
que assumiam relevo no balanço energético para
produção de electricidade eram apenas de origem
hídrica. A biomassa florestal era muito utilizada
apenas como fonte energética para fins domésticos,
indústria da panificação e restauração. A região
era muito dependente dos derivados de petróleo,
mais de 80%, pelo que era importante estudar
o potencial dos seus recursos endógenos (solar,
eólico, hídrico, resíduos sólidos urbanos e ondas
do mar) para eventual aproveitamento energético e
diminuição da importação de derivados de petróleo.
Nesse sentido, o Governo Regional criou a divisão
de energias renováveis, chefiada pelo Engº Teixeira
de Sousa, ilhéu de Cabo Verde. Tive o privilégio
cuja de integrar a sua equipa e deste modo iniciar
actividade no domínio das energias renováveis
na Secretaria Regional do Equipamento Social e,
posteriormente no LREC, Laboratório Regional de
Engenharia Civil.
No LREC elaborámos estudos e projectos de I&D,
pelo desenvolvimento de formação tecnológica,
colaboração na preparação de normas e
regulamentos técnicos, bem como prestação de
apoio nos domínios da energias renováveis, alguns
dos quais pioneiros em Portugal.
O interesse pela actividade desenvolvida nas
energias renováveis teve como motor ou embrião
a realização no Funchal, em 1982, da I Semana da
Energia Solar, visando a divulgação das vantagens
da utilização da energia solar e de processos
tecnológicos de concepção, fabrico e montagem
de colectores solares. Foi um sucesso a acção e,
seguramente, contribuiu para a motivação de várias
entidades públicas e privadas, para a importância
do aproveitamento das renováveis na região.
Destacamos alguns dos projectos em que
participámos directamente e que contribuíram
para o incremento das energias renováveis no
arquipélago, tornando este actualmente uma
referência a nível de Portugal e das ilhas:
Programa de anemometria do Porto Santo, com
vista ao aproveitamento eólico para produção de
electricidade na referida ilha. O estudo teve o apoio
do INMG através da colaboração do engº Humberto
da Fonseca, também natural de Cabo Verde, grande
defensor das energias renováveis em Angola e Cabo
Verde onde trabalhou. Humberto da Fonseca já em
1960 falava da importância do vento para produzir
electricidade e do sol para dessalinização da água
do mar em Cabo Verde...
Estudo e instalação de um parque eólico no Porto
Santo, o primeiro de Portugal. Este parque foi
financiado pelo governo da República Federal
Alemã. O Porto Santo foi o primeiro local do país
a dispor de um parque eólico para produção de
electricidade.
Projecto-piloto de dessalinização da água do mar
através da energia solar. Este projecto surgiu da
necessidade de se estudar novos processos de
produção da água doce no Porto Santo. A ilha é

bastante carenciada de água doce, mais de 90%
da água é produzida numa central dessalinizadora
por osmose inversa. Com a Universidade Técnica
de Berlim foram construídos no local 4 destiladores
solares, do tipo estufa ou greenhouse. Foi um
projecto académico, com produções de água
doce de 2 a 4 litros/dia/m2 de área do destilador.
A produção era pequena, mas onde não há água
todas as gotas contam.
Participámos no acompanhamento técnico
da construção da Casa Solar do Porto Santo,
projecto do arqº Günther Ludwig. Foi uma
construção inovadora na área dos edifícios,
onde houve uma preocupação de encontrar
soluções, utilizando materiais locais, tendo em
atenção as potencialidades da energia solar, para
aquecimento no Inverno, arrefecimento no Verão e
aproveitamento da iluminação natural. Este tipo de
arquitectura, tem sido designada arquitectura solar,
bioclimática ou solar passiva.
Colaborámos na manutenção de um sistema
energético para fornecimento de electricidade
à Casa dos Vigilantes na Selvagem Grande,
pequena ilha a 162 milhas marítimas da Madeira.
Era necessário compatibilizar a presença humana
e as suas actividades com a preservarção das
ilhas Selvagens (Grande e Pequena) como
Santuários Ornitológicos no Atlântico Norte,
pelas características peculiares de local de
nidificação e refúgio de aves marinhas. Optou-se
por utilizar o sol para produzir electricidade. O
projecto pioneiro, elaborado pelo engº Teixeira
de Sousa, foi a primeira instalação fotovoltaica
instalada em Portugal para produção de
electricidade num local isolado.
Programa de anemometria da ilha da Madeira
Estudo do vento em 10 locais pré-seleccionados
para escolha de locais adequados à instalação
de parques eólicos. O estudo foi fundamental
para a instalação de vários parques eólicos na
ilha da Madeira; acresce que fui um dos autores
dos primeiros parques eólicos do grupo Pestana,
localizados no Paul da Serra e no Caniçal.
Programa de ondometria em colaboração com o
INETI, IST e INMG fez-se a uma caracterização do
recurso energético das ondas marítimas nas ilhas
da Madeira e Porto Santo, tendo sido desenvolvido
um programa de prospecção para o efeito. Foram
estudados vários locais, para a instalação de uma
central das ondas do tipo coluna de água oscilante.
No domínio do aproveitamento de biogás,
participámos na elaboração do estudo de
viabilidade de produção de biogás a partir de
excrementos de suínos de 3 explorações, do Santo
da Serra. O estudo foi coordenado pelo INETI em
colaboração com a Universidade de Évora e uma
empresa de projectos de produção de biogás.
No âmbito do Plano de Desenvolvimento
Económico e Social da RAM, para 2007-2013,
elaborámos o Projecto EULER XXI. Visou dotar o
LREC com um laboratório de alto desempenho
tecnológico, para executar projectos de I&D de
energias renováveis (solar térmica, solar passiva e
solar fotovoltaica).

CARLOS MAGRO
ENG.º TÉCNICO
DE ELETROTECNIA,
ENG.º MECÂNICO,
DOUTORADO EM FÍSICA

“

A experiência
regional na
concepção e
concretização
de projectos
de instalações
fotovoltaicas
e híbridas,
em locais
isolados, pode
ser transmitida
a regiões
insulares ou
da Lusofonia

“

A energia solar
fotovoltaica
é a única
solução viável
para levar
electricidade
a milhares
de aldeias
do planeta e
distantes dos
centros de
produção

No domínio do solar térmico para aquecimento
de águas sanitárias ou de piscinas pela utilização
de colectores solares térmicos, desenvolvemos
vários projectos de grande e pequena dimensão,
em instituições públicas e privadas. Colaborámos
em vários cursos de formação técnica e formação
avançada no domínio dos sistemas solares térmicos
e fotovoltaicos e outros, levados a efeito por escolas
profissionais, Universidade da Madeira e outros.
Desenvolvemos o projecto PAUER, de avaliação e
utilização de energias renováveis, comparticipado
pelo Plano de Ordenamento de Plurifundos da
Região Autónoma da Madeira (POPRAM III-FEDER),
que permitiu a instalação de pequenos sistemas
fotovoltaicos e híbridos, em locais isolados,
a montagem de redes de estações climáticas
automáticas, bem como a elaboração de estudos e
projectos na área das energias renováveis. Através
do PAUER instalaram-se dezenas de instalações
fotovoltaicas e eólicas dispersas pelo arquipélago.
Em 2000 colaboramos no programa SIEST-Sistema
de incentivos à energia solar térmica para o sector
residencial, que contribuiu para o aumento da
procura de colectores solares térmicos no sector
doméstico, e para a redução da dependência
energética do exterior, pelo aproveitamento das
renováveis de reduzido impacte ambiental. Ao
abrigo do SIEST em 2000 foram instalados, cerca
de 3.000 m2 de colectores solares térmicos em 800
instalações. Hoje a instalação de colectores solares
para aquecimento de águas é prática corrente.
Com o Laboratório de Energia Solar da Universidade
de Vigo elaboramos o Atlas de Radiação Solar
do Arquipélago da Madeira, utilizando imagens
de satélite e dados de estações de superfície. A
combinação de dados observados em terra nas
estações de superfície e dados obtidos por imagens
de satélite relativos ao mesmo período horário,
permitiu com grande fiabilidade desenvolver o Atlas
de Radiação Solar. Este Atlas permitiu a instalação
por grupos privados de 3 grandes parques
fotovoltaicos de vários MW na Região.
A experiência regional de várias décadas na
concepção e concretização de projectos de
instalações fotovoltaicas e híbridas em locais
isolados, pode ser transmitida a regiões insulares
ou da Lusofonia, em programas de cooperação,
comparticipados por fundos comunitários e
realizados por jovens licenciados e técnico-profissionais.
Vivemos numa época de desigualdades, sociais,
económicas e ambientais, onde a satisfação das
necessidades energéticas básicas de milhares de
pessoas só poderá ser resolvida pela utilização de
energias renováveis, do sol, vento ou água.
A energia solar fotovoltaica é a única solução viável
para levar electricidade a milhares de aldeias do
planeta e distantes dos centros de produção e das
principais vias de comunicação dos referidos países.
Os sistemas fotovoltaicos são práticos, simples de
montar e podem ser facilmente ser transportados
em pequenas viaturas ou até carroças.
Energias renováveis, agora mais importantes do que
nunca!
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“Espantou-me
o interesse

E

por Angola

QUEM É?
NOME

Licínio Contreiras
CARGO

Presidente do Conselho de
Administração da Agência
de Apoio ao Investimento
Privado e Promoção das
Exportações – AIPEX

O PRESIDENTE da AIPEX falou ao KANDANDU sobre
o novo ambiente de negócios em Angola. Questionado
sobre os obstáculos burocráticos, Licínio Contreiras
referiu a nova legislação já em vigor e alguns dos
projectos em avaliação, nomeadamente exploração de
energia solar e incineração de lixo para produzir energia

Sobre os obstáculos burocráticos
na questão de investimento, do ambiente de negócios em Angola, o
visto de trabalho para investidores
ainda é um impasse?
Não temos esse registo. Nós tratamos do visto do investidor, que
tem muito menos burocracia em
relação há três anos. Quem quiser
vir para Angola fazer negócios tem
três opções. Traz o visto consular, e
para isso vai ao consulado, e para
já, pode tratar online. Só no dia da
colecta dos dados biométricos tem
mesmo de se deslocar ao consulado.
A segunda opção é tratar do visto de
fronteira e 61 países são elegíveis
para tratar desse visto. Para o efeito
o turista deve mandar um email ao
serviço de emigração e estrangeiros
e em de dois dias recebe a resposta,
pode embarcar e recebe o visto no
nosso balcão no serviço de emigração e estrangeiros no aeroporto. A
terceira hipótese é o visto do investidor que é concedido a quem faz um
investimento, a quem tem um certificado de investimento privado. Esse
visto dá direito aos representantes
do investidor, à família do investidor
e nós interferimos no tratamento dos
vistos de trabalho desde que haja a
declaração de conformidade do sector.
Há algum limite de capital de investimento no visto de investidor?
Exactamente, há limite. Na lei em

vigor há limite de dois vistos para
quem tem investimento abaixo de 5
milhões e vai subindo progressivamente. O mínimo é dois vistos para o
mínimo de investimento. Para quem
tem 5 milhões de dólares começa
a ter quatro vistos, e assim sucessivamente. Mas já entrou em vigor
um novo regime. Teremos o visto do
investidor que é diferente do visto
privilegiado que está aqui a vigorar,
mas que é mais favorável ao investidor e é menos burocrático.
Em termos de estimativa, quantos
contratos é que a AIPEX tem registado para o sector da energia e qual é o
volume de investimento?
Eu só posso dizer desde a data de
vigência da nova lei de investimento
privado. Desde 26 de Junho de 2018
até hoje, registámos 133 projectos
de investimento privado, dos quais
estão implementados de facto 29
projectos de investimento privado.
Esses 133 projectos de investimento
privado registados têm um volume
de investimento de 850 milhões de
dólares. Os projectos implementados rondam os 5,5 milhões de dólares. A diferença entre os projectos
registados e os implementados é o
nosso calcanhar de Aquiles. São os
custos de contexto do nosso país, o
tempo de uma importação de equipamentos, o tempo da ligação da
energia, o tempo da construção da
fábrica, portanto, esses timings ge-

ralmente têm sido excedidos. Não
têm sido cumpridos os timings que
o investidor declara no seu registo.
Por isso é que temos um maior número de investimentos registados e
apenas 29 projectos já implementados. O resto está em implementação.
Quanto menores forem os custos de
contexto menor será esse tempo.
E quantos projectos há na área da
energia?
Na área da energia, de cor não tenho,
mas eu estou a tratar, pessoalmente
ao investidor, de quatro projectos
grandes. Vale a pena falar de dois.
Um visa a produção de energia solar,
a produção de energia à base do sol,
com painéis solares, em três zonas
do país, de grande volume. É um investimento que vai mudar o conceito
de energias renováveis no país. O
outro que também queria referir é um
projecto que visa a produção e energia a partir da inceneração de lixo.
Esse projecto vai transformar uma
lixeira, o actual aterro sanitário de
Luanda, numa instalação de produção de energia à base da queima do
lixo. Estes são de grande dimensão
e temos muito interesse que aconteçam porque vão mudar o País. O total
ainda não é o satisfatório.
E esses dois, qual é o valor e em que
zonas é que começam? E quem é o
investidor?
Não posso dizer. Devo dizer que é um
investimento de origem turca, o que

“

Um dos projectos
visa a produção
de energia com
painéis solares, em
três zonas do país,
de grande volume.
É um investimento
que vai mudar
o conceito
de energias
renováveis

“

temos de divulgar
o novo ambiente
de negócios, a
nova legislação e
dizer que o clima
de investimentos
melhorou

visa a inceneração do lixo e o interesse do investidor é Luanda. O outro vai
estar em três zonas e é um projecto
de origem chinesa, que vai colocar
painéis solares em várias partes do
país. Todos eles são investimentos
acima dos 200 milhões de solares,
cada um deles mais de 200 milhões
de dólares.
Ficou surpreendido com a plateia,
com a assistência nesta apresentação de Angola?
Fiquei de facto. Eu estive a assistir os
outros países, mas na hora de Angola, houve muitos investidores, não
só portugueses, mas também de
outros países. Tive muitos pedidos
de reuniões, já. Estou surpreso com
o interesse de ir para Angola. O que
nós temos de fazer é divulgar mais
e melhor o novo ambiente de negócios, a nova legislação e dizer que o
clima de investimentos melhorou.
Angola começa a ser um bom país
para investir e bom para fazer negócios?
Ainda não é o ideal, mas estamos a
trabalhar para isso e devemos todos
trabalhar para isso. Para melhorar
as condições de investimento e para
melhorar a vida do investidor em Angola. Não podemos dificultar a vida
de quem vai fazer investimentos, de
quem vai criar empregos e de quem
vai contribuir para o aumento das exportações em Angola, que é o trabalho que temos estado a fazer.

PUB

FORMAÇÃO
E CERTIFICAÇÃO
DE PESSOAS
EM MELHORES
PRÁTICAS
DE GESTÃO
SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
CIBERSEGURANÇA
PRIVACIDADE /
PROTECÇÃO DE DADOS
GESTÃO DE RISCO
E DA MUDANÇA
GESTÃO DE PROJECTOS
GESTÃO DE SERVIÇOS
DE TI
GOVERNANÇA DE TI
CONTINUIDADE
DE NEGÓCIO
GESTÃO DE PROCESSOS
DE NEGÓCIO

PRÓXIMAS DATAS CONFIRMADAS LISBOA - PORTUGAL
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ISO 27001 Lead Implementer

2-6 Set e 4-8 Nov

Certified Information Systems Auditor (CISA)

9-13 Set e 21-25 Out

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

16-20 Set

ISO 27001 Foundation

30 Set-1 Out

ISO 27001 Lead Auditor

30 Set-4 Out

Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

11-15 Nov

Certified Information Security Manager (CISM)

11-13 Dez

CIBERSEGURANÇA
Certified Ethical Hacker (CEH)

20-24 Jan

GESTÃO DE RISCO
ISO 27005 Risk Manager

14-15 Out

ISO 27005 Risk Manager with Methodologies

14-18 Out

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

28-30 Out

ISO 31000 Lead Risk Manager

16-20 Dez

CONTINUIDADE DE NEGÓCIO
ISO 22301 Lead Implementer

23-27 Set

GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

GESTÃO DA CADEIA
LOGÍSTICA
GESTÃO DA QUALIDADE
AUDITORIA DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

ITIL® 4 Foundation

28-29 Nov e 9-10 Dez

GESTÃO DA QUALIDADE
ISO 9001 Foundation

7-8 Out

ISO 9001 Lead Auditor

7-11 Out

ESTAMOS CONSIGO E COM A SUA EMPRESA NA FORMAÇÃO, GAP ANALYSIS E AUDITORIA NAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO
INCLUA ESTES E OUTROS CURSOS NO PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO
CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES, CURSOS E DATAS

+351 212103732 | behaviour-group.com
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O PAPEL DA ALER
NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

DEMONSTRANDO O EXECUTIVO angolano
a ambição de promover as energias limpas
para a melhoria do ambiente, da qualidade
de vida da população e contribuir para
a segurança energética, foi aprovada a
Estratégia Nacional para as Novas Energias
Renováveis com uma meta global de 800 MW
até 2025 e metas concretas para cada uma
das principais fontes inseridas no Angola
Energia 2025. No entanto para alcançar essas
metas, Angola terá que ser mais ambiciosa
dado o nível de interesse. Até agora o foco
tem sido no programa das aldeias solares,
que tem uma capacidade aproximada de 2
MW, mas em breve será necessário alargar
o âmbito para projectos solares e eólicos
de grande escala, em consonância com
o trabalho regulamentar que o Instituto
Regulador dos Serviços de Electricidade e de
Água (IRSEA) tem vindo a desenvolver.
O IRSEA TEM ESTADO a trabalhar na revisão
e criação de regulamentos do sector, bem
como a aprovação de legislação conexa, com
vista a atrair e garantir maior segurança ao
investimento privado, torna-se necessário
que este envolvimento legislativo seja
acompanhado por “Contratos Tipo” que
estejam em linha com as melhores práticas
internacionais.
ASSIM, NO ÂMBITO de um trabalho
conjunto de diversas entidades do sector
e com o apoio da União Europeia foi
elaborado um Modelo de Contrato de
Aquisição de Energia (CAE) para as Energias
Renováveis, adaptando as melhores praticas
internacionais à legislação nacional.
ESSE MODELO foi apresentado num
workshop organizado pelo IRSEA no dia 24
de Maio de 2019 e durante o mês de Julho
o documento esteve em consulta pública,
na qual a ALER esteve envolvida na sua
divulgação e envio de contributos. Para a
ALER este documento é uma boa iniciativa
que poderá alavancar a implementação de
projectos e promover o mercado angolano,
no entanto há ainda algumas questões

Angola e Cabo Verde vão lançar
uma grande ofensiva de electricidade verde nos próximos anos. Atentos à temática da sustentabilidade,
os governos de Luanda e da Praia
querem construir um total de 750
megawatts (MW) de potência renovável.
A maior fatia desta ofensiva cabe a
Angola que pretende construir 500
MW em energia renovável, conforme revelou o secretário de Estado
da Energia angolano.
Cabo Verde é o outro país lusófono
africano que está a apostar em força
na electricidade renovável. O Governo da Praia quer construir 250 megawatts de potência renovável nos
próximos anos.
Até 2030, Cabo Verde quer instalar
250 megawatts de potência: 160
MW de energia solar fotovoltaica
e 90 MW de energia eólica. O país
produz 20%, actualmente, O objectivo é atingir os 50% em 2030.

que precisam de ser clarificadas como as
garantias do Estado que são referidas, mas
não são dados detalhes de como serão
fornecidas ou a fórmula de indexação da
moeda estrangeira em relação ao kwanza
que deverá ser aplicada aos projectos de
investidores internacionais.

SUSANA PINTO
GESTORA DE PROJECTOS
NA ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA DE
ENERGIAS RENOVÁVEIS

“

foi aprovada
a Estratégia
Nacional
para as Novas
Energias
Renováveis
com uma meta
global de 800
MW até 2025 e
metas concretas
para cada uma
das fontes no
Angola Energia
2025

“

A aler pretende
ter um papel
activo na
cooperação
de todos os
PALOP na área
das energias
renováveis

A CRIAÇÃO DE NOVA LEGISLAÇÃO já está
a começar a atrair o investimento do sector
privado no país e vários projectos já estão a
ser desenvolvidos, como é o caso do projecto
de 50MW de solar PV promovido pela Sonangol
e a Eni. Também está em fase de criação a
Associação Angolana das Energias Renováveis
(ASAER) que pretende dar voz ao sector
privado assim como promover o investimento
em projectos de energias renováveis a nível
nacional e que conta com o apoio da ALER.
APESAR DE OS SINAIS serem positivos,
os desafios são grandes e para os
ultrapassar Angola poderá adoptar algumas
das melhores práticas da experiência
dos restantes países lusófonos, como
apresentado pela ALER no 1º Fórum
Internacional de Energias Renováveis em
Angola, que decorreu no dia 19 de Junho,
em Luanda. É o caso da proposta da revisão
da lei de electricidade de Moçambique
que constitui um exemplo de simplificação
do processo de outorga de concessões,
promoção e encorajamento de uma maior
participação do sector privado, e resolução
da questão do modelo financeiro do sector
eléctrico. Cabo Verde é outro exemplo, em
particular no que diz respeito ao DecretoLei nº 54/2018 respeitante ao regime de
micro-produção, que uma vez mais tem
foco na simplificação dos procedimentos
para pequenas instalações e no cálculo do
valor da tarifa de venda de electricidade e
forma de pagamento através de dedução
na factura da energia consumida no mesmo
período, com um crédito válido por um
período de um ano.
A ALER é uma associação sem fins lucrativos
que tem como missão a promoção das
energias renováveis nos países lusófonos.
A Associação pretende ter um papel activo
na cooperação de todos os PALOP na área
das energias renováveis, tirando partido
do facto de todos os Ministérios da Energia
serem Associados juntamente com empresas
relevantes, fazendo a ligação entre o sector
público e o sector privado, fortalecendo a
capacidade de coordenação e intervenção
do sector, reforçando a importância de
disponibilizar e disseminar informação – o
que tem sido feito através dos relatórios
nacionais e conferências organizadas, e
finalmente o apoio às Associações Nacionais
de Energias Renováveis.

Angola na transição
energética em
África
O futuro e a evolução do sector
da energia em África discutiu-se em
Portugal, na 21º edição do Fórum de
Energia de África.
A transição das energias fósseis
para as renováveis é uma prioridade, incluindo para países produtores de petróleo, como Angola.
O país está numa fase de transição
energética e a prioridade é a produção de energia hidroeléctrica.
O que se pretende é fazer com que
a matriz energética seja predominantemente hídrica. Os custos da
energia hídrica são inferiores aos da
energia térmica. Esse é o caminho.
Se quisermos rentabilizar a economia temos de começar a diminuir a
produção de energia com recursos
fósseis. Temos um plano de acção
que contempla um milhão de ligações domiciliárias, 200 mil ligações
por ano.
DR

COM A APROVAÇÃO DA LEI GERAL de
Electricidade pela Lei nº 27/2015 de 14
de Dezembro, o Sector Eléctrico angolano
adoptou um novo modelo de mercado
assente na figura do Comprador Único e
com mais espaço para o sector privado,
sendo a produção de energia eléctrica
uma das actividades da cadeia de valor
ao dispor do investimento privado,
através de Concessionários ou Produtores
Independentes, que estabelecem uma
relação comercial com o Comprador Único
por via da celebração de um Contrato de
Aquisição de Energia Eléctrica (CAE).

Angola e Cabo
Verde lançam
ofensiva renovável

O futuro energético passa pelas renováveis
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Mudança de casa
Vai trabalhar para outra cidade e mudar de
casa é obrigatório? Nós ajudamos a seleccionar
objectos a levar, planeamos tudo no novo espaço,
preparamos e acompanhamos do início ao fim.
Não tem de se preocupar. Apenas desfrutar
o novo espaço e a nova fase da vida

Organização da Casa
Tem uma vida profissional muito intensa?
Assumiu um novo cargo e não tem tempo
para manter a casa impecável? Nem para
pôr ordem nas coisas dos miúdos?
Podemos ajudar. Nós somos a solução que procura.

A Home Optimizer é uma
empresa de consultoria que ajuda
a encontrar soluções criativas
para simplificar a vida, através
da organização e optimização
de espaços, de documentos
e rotinas diárias, ajudando
as pessoas a ganharem mais
tempo, permitindo aumentar
a sua qualidade de vida,
bem-estar, tornando-se mais feliz.

Está na hora de contratar alguém que lhe
mantenha a ordem doméstica? Nós damos
formação em organização na casa do
cliente, para que as empregadas consigam
responder às suas necessidades

Formação de Organização
a Empregadas Domésticas

Rua Alexandre Ferreira 17B
1750-010 Lisboa, Portugal
+351 96 905 95 95

homeoptimizer.pt
info@homeoptimizer.pt
homeoptimizerpt
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TESTEMUNHO

ZÉ VAN-DUNEM 70 ANOS, A HOMENAGEM!

D.R.

HÁ 70 ANOS, neste dia 29 de Agosto, nascia em
Luanda, o Zé Van Dunem, filho primogénito de
Antónia e Mateus Van Dunem. José Jacinto da
Silva Vieira Dias Van Dunem é o nome completo
que lhe foi dado.
O seu avô, Manuel Pereira dos Santos Van
Dunem e o tio avô, Manuel Inácio dos Santos
Torres Vieira Dias foram, no início do século 20,
fundadores da liga angolana (“liga Angola “)
organização descrita pelos historiadores como o
pilar do nacionalismo angolano.
Fez o ensino primário no Sumbe, então Novo
Redondo, para onde o pai, funcionário judicial,
tinha sido transferido. Concluído o ensino primário
regressou a Luanda onde viveu em casa de seu tio
José Vieira Dias Van Dunem, funcionário de finanças
e ingressou no Liceu Paulo Dias de Novais.
O seu envolvimento com o MPLA e com a luta de
libertação começou em meados dos 60. Tornouse membro do CRL (Comité Regional de Luanda)
a organização clandestina mais estruturada no
interior. O CRL tinha uma extensa rede em Luanda,
para além de ter criado várias células em todo
o país. A organização clandestina assumia-se
como um ramo do MPLA embora os contactos
com a sede do movimento fossem bastante raros.
A proximidade estabelecia-se com a 1a Região
Político Militar do movimento, centrada na região
dos Dembos. Em 1969 o CRL conseguiu coordenar
com sucesso o sequestro de um avião comercial
forçando-o a seguir para o vizinho Brazzaville
(Congo). Foi uma das acções mais mediáticas da
libertação angolana. José ao lado de seus
companheiros, Juka Valentim e Diogo de Jesus
estavam por trás da acção.
O CRL emitiu uma directiva a determinar que
os seus militantes se inscrevessem no Exército
Português. Zé e os seus companheiros perceberam
que a luta do MPLA se estava a desvanecer no
plano militar, principalmente nas regiões leste e
norte de Angola. Em seu entender, o movimento
de libertação deveria adoptar uma táctica de frente
dupla contra o poder colonial português, a qual
passava por enfraquecer o exército português por
dentro, recolhendo informação e desviando material
de guerra para a guerrilha, em particular para a
1a Região, que atravessava graves dificuldades.
Inscrito na Faculdade de Medicina, não requereu
o adiamento do alistamento, antes aceitou a sua
co-inscrição em Janeiro de 1970. Feita a recruta no
Huambo (então Nova Lisboa), foi colocado no Kuito
(à época Silva Porto), onde tira a especialidade de
atirador de cavalaria.
Prossegue uma actividade frenética e, nos fins-desemana, faz sozinho, de carro, o percurso Kuito–
Luanda /Luanda – Kuito, em actividade política.
Continua a fazê-lo mesmo quando fractura e tem
de engessar o braço direito. A movimentação do
grupo clandestino não passa despercebida à Polícia
Política – PIDE. Vários membros do CRL, incluindo
Juka Valentim foram presos e enviados para as
prisões na ilha do Sal, em Cabo Verde (campo de
concentração de Tarrafal).
O Zé prosseguiu com entusiasmo a acção do
CRL coordenando-o. É o exemplo de alguém que
podendo viver dos privilégios inerentes à sua
condição social decide por si mesmo e faz uma
escolha. Nesse tempo as políticas de “integração”

das autoridades portuguesas atraem muita gente...
E há, entre camadas muito relevantes da população
que vivem os “benefícios do progresso” e da
inclusão, um sentimento de alienação relativamente
às condições de vida da grande maioria, deserdada
da sorte e confinada a uma vida em condições de
precariedade, nos subúrbios. O Zé Van Dunem
mexe- se nos Musseques com o mesmo à vontade,
elegância e boa educação com que entra em
qualquer salão. Visita os parentes e amigos
pobres com a mesma frequência que o faz com os
residentes no “asfalto”.
As autoridades coloniais portuguesas têm os olhos
sobre ele. Foi preso em meados de 1971 na antiga
cidade de Silva Porto (Kuito), acusado de desviar
armas e munições do quartel e de sabotar a acção
do exército português. Passou pela sede da PIDE,
onde foi interrogado e torturado e foi transferido
para a Cadeia de S. Paulo, onde prosseguiram
as chamadas para interrogatórios e torturas. Na
manhã em que tem a súbita notícia de que será
transferido, com um grupo de prisioneiros, para
local desconhecido, consegue convencer um guarda
angolano a ir a casa dos pais avisar, a fim de que
estes informassem e mobilizassem as famílias dos
demais presos. Nessa tarde, no Porto de Luanda,
ao entrar no navio que os conduzirá a Moçâmedes
(Namibe), ergue o punho e canta o hino do MPLA,
sendo secundado pelos seus companheiros. A sua
postura firme e recta, o conhecimento do seu papel
de liderança na organização – denunciado aliás por
um amigo muito próximo e protegido da casa de
seus pais, que colaborou com a Pide identificando
locais onde estavam escondidas armas e munições
e chegando ao ponto de denunciar o João, o
seu irmão, mais novo, ainda menor – levaram
a que fossem tomadas precauções especiais
relativamente a ele, no campo de S. Nicolau, nos
arredores da cidade do Namibe, onde ficou com
“residência fixa”, sem precedência de julgamento.
DEVIDO À SUA recusa em “colaborar”,
convivendo com os seus algozes e dando a
aparência de normalidade a uma situação ilegal
e totalmente desumana José Van Dunem estava
permanentemente confinado à “geladeira”
(solitária) ou ao “cerco” – 15 quilómetros de salinas
e pescarias de salga, rodeados de arame farpado,
onde um pequeno grupo de prisioneiros trabalhava
na produção de sal, na salga e seca de peixe, na
pedreira, na desmatagem... Um lugar infestado de
moscas e pulgas, sem um mínimo de condições de
salubridade. A exiguidade do espaço para dormir
impedia os presos de se deitarem nas esteiras
imundas que lhes estavam distribuídas, obrigandoos a dormir sentados, encostados uns aos outros.
A latrina era um buraco que se abria no chão e que
se tapava, quando ficava cheio, abrindo-se novo
buraco. A comida escassa e intragável.
Um dos incidentes que originou a sua
transferência para o cerco ocorreu por ocasião
da visita ao campo de uma delegação da Cruz
Vermelha Internacional. Na véspera os presos
foram postos a trabalhar, de sol a sol, para dar
aos lugares da visita uma aparência aceitável. No
dia da visita levantaram-se às 4 da manhã e às 6h
foram mandados para a parada onde estiveram
até cerca das 14h30 aguardando o termo da visita
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da delegação. Em S. Nicolau coexistiam presos
políticos e de delito comum. Acabada a visita e
enquanto os presos destroçavam, entraram umas
carrinhas com mercadoria para descarregar e o
chefe dos guardas ordenou a um grupo de presos
de delito comum que descarregassem, ao que
o Zé reagiu e, dirigindo-se aos demais presos
políticos, disse-lhes: vamos ajudar os nossos
camaradas! O chefe dos guardas bem gritou que
não o tinha mandado a ele mas o Zé e os demais
presos políticos ignoraram-no e persistiram na
sua atitude, ajudando a descarregar. Quando
a descarga acabou foi chamado ao gabinete
do Director, irado. Este não sabia já o que
fazer perante sucessivos não acatamento
das suas instruções entre as quais figurava o
evitar o contacto entre presos políticos e de
delito comum, separando-os. Estava sentado à
secretária e gritava descontrolado, com uma mão
em cima do tampo e outra no puxador da gaveta.
Adivinhando-lhe a intenção o Zé interrompeu-o
com ar tranquilo: eu sei que está à espera que me
exalte e perca o controle para ter um pretexto para
tirar a arma da gaveta e matar-me em “legítima
defesa”. Não tenciono dar-lhe esse prazer. Se
quiser matar-me faça-o sem hesitação. Mas não
espere que lhe dê o pretexto que procura.
Após o 25 de Abril de 1974, José Van Dunem e todos
os outros presos de São Nicolau foram libertados.
Liberto José Van Dunem regressou de imediato
à acção política, organizando, mobilizando
tudo e todos para a chegada dos dirigentes do
movimento que se encontravam no exterior, sendo
um dos grandes pilares da estratégia do MPLA.
Liderado por Agostinho Neto, o movimento estava
à beira do colapso, dividido em três tendências
diferentes que reivindicavam a legitimidade
da liderança: a “revolta activa” liderada por
proeminentes intelectuais angolanos como Mário
Pinto de Andrade, Gentil Viana, Eduardo Macedo
Santos, Floribert Monimambo, Amélia Mingas,
entre outros; a “Revolta do Leste” liderado pelo
comandante guerrilheiro Daniel Chipenda, apoiada
pela grande maioria dos guerrilheiros do MPLA; e a
tendência de Neto. Foi uma das batalhas internas
mais ferozes pela direcção do MPLA- uma espécie
de luta pela sobrevivência com o movimento em
estado de paralisia e estagnação.
JOSÉ E SEUS companheiros da rede clandestina
do movimento chegaram a Brazzaville, onde a
direcção estava sediada, precisamente naquele
momento, acompanhados por uma forte
delegação do MPLA da primeira região político
militar, que tinha perdido o contacto com a
liderança enfraquecida do MPLA, sendo apoiado
apoiada pela rede clandestina do interior.
José identificou imediatamente os sinais de crise
interna do movimento, esforçou-se para mediar
um acordo envolvendo as três tendências, mas
desistiu e decidiu apoiar a direcção contestada
de Agostinho Neto. Não havia tempo a perder e a
luta interna estava a fragilizar irremediavelmente
o MPLA na interlocução com as novas autoridades
portuguesas que tardavam em definir o modelo de
auto-determinação que pretendiam para Angola,
havendo sectores que defendiam que, ao contrário
das outras colónias, Angola não devia aceder

imediatamente à independência.
Após o colapso de um Congresso MPLA mediado
pelo ex-presidente Kenneth Kaunda, em Julho
de 1974, José convenceu Agostinho Neto e seus
apoiantes a organizar uma conferência inter-regional
do MPLA. Nesta conferência, foi eleito membro
do comité central. Aos 25 anos de idade José Van
Dunem tornou-se o mais jovem membro do Comité
Central do MPLA, formado por apenas 30 elementos.
Foi imediatamente encarregado da estrutura
organizacional do interior, tanto civil, com Lúcio Lara,
como militar. Ele foi a principal ligação da liderança
do MPLA com os recém-criados “comités populares
de bairro” e responsável pela organização da defesa
das populações dos musseques contra os ataques
das milícias e tropas portuguesas.
Com o intensificar da tensão militar com a UNITA
e a FNLA, José decidiu criar a base para uma nova
estrutura militar do MPLA. Identificou treinadores
militares entre os angolanos que eram antigos
soldados portugueses, estabeleceu o COL
(comando operacional Luanda) cuja missão era
formar novos soldados para o MPLA. Em 3 meses,
de Janeiro a Março de 1975, o COL criou os três
principais centros de formação militar (CIRScentros de instrução revolucionária) em Luanda
(circol), Gabela (sangue do povo) e Quibala,
ambas nas terras altas – centro/sul de Angola. O
COL foi integrado por mais de 2000 voluntários,
um quarto deles para as forças especiais.
Viajou extensivamente no país para formar
unidades especiais que se tornaram a espinha
dorsal da estrutura militar MPLA. Em Março
de 1975, após a morte, em cabinda, do recémnomeado comissário político do Estado
Maior General das FAPLA, Gilberto Teixeira
da Silva, “Gika”, José, que era o comissário
político adjunto, foi nomeado para o substituir.
Desenhou, então, um projecto de modernização
do exército. Nomeou comissários políticos para
todas as regiões, impulsionou a criação da força
aérea e da marinha e a introdução no exército,
de novas unidades, como blindados. Conseguiu
fundir nas unidades do MPLA um aparelho
militar de quase 15000 pessoas deixadas para
trás pelos portugueses. Desenvolveu o conceito
de Comissário político como uma componente
estrutural do exército para lidar com dimensões
como a formação política, a motivação e a
responsabilização. O comissário político era o
responsável pela ideologia, no seio das forças
armadas.
Em 1975, o Estado Maior General das FAPLA era
formado por João Luís
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NETO (XIETU), Chefe do Estado-maior, José Van
Dunem, comissário político, Jacob João Caetano
“ monstro Imortal” (operações), Nzaji (Chefe
de segurança), Bula (recursos humanos) e Toca
(Logística).
O seu à vontade nos planos sociais, político e
militar, associados à capacidade de intervenção
e coragem física granjearam-lhe o respeito de
todos. O Zé Van Dunem foi desde Junho 1974 um
dos principais pilares da estratégia do MPLA, no
relacionamento com o novo poder instituído em
Portugal e no conflito armado que o opôs outros
dois movimentos.
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Discreto, sempre na retaguarda, respondia quando
lhe perguntavam porque não assumia em público e
na comunicação um papel mais consentâneo com a
sua enorme influência política: “há gente de palco e
gente de bastidores. O palco não me interessa. Sou
um homem de bastidores”.
Apesar dos riscos físicos que corria, recusava-se
a andar com um aparato de segurança e deixava
em casa dos pais os agentes da segurança que
lhe estavam afectos, garantindo-lhes, assim, as
refeições e o alojamento diurno. Questionado
sobre o facto de não usar segurança deslocandose apenas com um motorista e, muitas vezes,
conduzindo ele próprio dizia com um sorriso
brincalhão: “andar com seguranças? Para quê? Se
houver um problema qualquer ainda vou ter de ir
salvar o segurança...”
Em 1977, além suas responsabilidades políticas
como membro do Comité Central do MPLA, José Van
Dunem era o responsável pela vasta 3a região militar
do MPLA, que abrangia uma boa parte do Leste e
Sudeste do território angolano. A sua nomeação,
no início de 1976, resultou de uma decisão do
bureau político do MPLA, formalmente fundada na
constatação de que “a frente oriental estava instável
e precisava de liderança clara e censo de propósito.
Estes só podem ser feitos pela nomeação, como
comandante, de alguém cuja carreira e realização
é, sem dúvida, excelente... “. José estava em
Moscovo, participando do 25 Congresso do partido
comunista na União Soviética quando a nomeação
teve lugar e percebeu que este movimento, na
sua ausência, constituía uma forma de o retirar do
centro das decisões cruciais, degradando a sua
posição no plano político. Ele era a segunda figura
na direcção do Estado-maior e estava por trás do
sucesso das campanhas políticas e militares do
MPLA contra a ocupação de uma grande parte
do território angolano pelo exército Sul-Africano
(sob o apartheid) e as forças do ZAIRE de Mobutu
Sese Seko. Foi o José Van Dunem que liderou as
unidades MPLA que liberaram o norte Angola das
forças do Zaire. Era o homem por quem o presidente
Agostinho Neto chamava quando se agudizava a
situação militar nos arredores de Luanda. Apesar
do seu denodado comprometimento militar José
Van Dunem era, sobretudo, um político guiado
por valores de decência, de apego aos ideais, de
honestidade. Queria servir, intransigentemente, a
causa da independência do seu povo. Devolver-lhe
a dignidade e a justiça social de que havia sido
privado ao longo de 400 anos. Foi paulatinamente
percebendo que não era esse o caminho que
começava a ser trilhado por alguns membros da
direcção - guiados por interesses egoístas – os quais
iam ganhando cada vez mais preponderância ao
nível das decisões. Não hesitou em afirmá-lo nos
órgãos do partido e junto do Presidente Agostinho
Neto. Tinha, atrás de si, a esmagadora maioria dos
comissários políticos e dos chefes militares. Os
que haviam enfrentado a violenta guerra contra
a África do Sul e os dois movimentos armados
rivais do MPLA. Mas os tempos tinham mudado.
Aqueles a quem entregara as cidades e um interior
que já não conheciam, nem esperavam encontrar,
já não precisavam dele. E queriam fazer a política
como sempre a haviam afinal feito. Como dantes.
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E também como dantes, não se importariam de
criar um clima de demonização que permitisse
o seu aniquilamento físico. O seu, o dos seus
jovens companheiros do interior e de todos os
que os apoiassem. Afinal eles tinham mobilizado
as gerações mais novas, os estudantes, os
trabalhadores e eram a sua referência política.
A capacidade financeira do aparelho do Estado,
associada à necessidade de assegurar o esforço
de guerra criara um novo “mercado” e criara
novos ou, quiçá, estimulara a ganância de velhos
“mercadores”. O poder do dinheiro começara a
mostrar a sua força e abria, a muitos, mundos
de oportunidades a não desperdiçar... E isso
ele recusava-se a aceitar, tal como recusou
veementemente apelos a que se afastasse de Nito
Alves, para os seus detractores um guerrilheiro
pouco instruído e muito ambicioso. “Zé, tu és
nosso filho, tens o teu futuro assegurado, não
tens nada a ver com essa gente...” – disselhe um alto dirigente do Movimento, muito
próximo do presidente Neto, que o chamou
para uma “conversa”. A resposta da direcção
do MPLA - ao que considerou uma teimosia
em vez de identificar ali uma vontade recta e
uma hombridade inatacável - foi a alegação de
desenvolvimento de actividades fraccionistas no
seio do partido, conjuntamente com Nito Alves e
outros. O inquérito ordenado pelo comité central
não identificou sinais de actividade fraccionista...
Decidiu-se então ir mais longe. E fez-se aquilo que
a história não nos perdoará que não exijamos:
o esclarecimento integral dos factos ocorridos
naquele fatídico mês de Maio em que o Presidente
Agostinho Neto o chamou, conjuntamente
com Nito Alves, exigiu que se retratassem das
denúncias que vinham fazendo de apropriação
de dinheiros públicos por parte de dirigentes
do partido, de negócios obscuros envolvendo o
recebimento de elevadas comissões por compra
de fardamento e de material do exército, de tráfico
de diamantes; e, perante a recusa de retratação
afirmou com ar solene: “Então, camaradas, se é
assim, a partir de agora não me responsabilizo
pela vossa integridade física”.
Os que privaram com o Zé ao longo da sua curta vida
consideram-no um dos mais equipados e talentosos
políticos angolanos da sua geração. As suas
qualidades ainda hoje são reconhecidas tanto pelos
seus adversários como pelos seus admiradores.
As suas principais virtudes foram o amor intenso
ao seu povo – poderia ter feito uma vida de
completa alienação dos problemas da Angola
colonizada e sentar-se, após a independência, nas
cadeiras do poder, como tantos o fizeram – a visão
organizacional e a ilimitada capacidade de trabalho,
a coragem física indomável, o sentido de missão
e a rectidão de vontade. As suas fraquezas eram a
confiança na bondade intrínseca de todos os seres
humanos e na sua capacidade de regeneração.
Foi um filho e neto devotado. Um irmão extremoso.
Um ser alegre, empático e caloroso que atravessou
as nossas vidas como um cometa.
No dia em que completaria 70 anos, celebremos
com orgulho a honra de ter feito parte da sua vida.
Assinado,

Mãe e irmãs
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O que é que o levou pela primeira
vez a África?
Para mim foi superimportante, porque, como eu não conhecia a realidade africana, quando chego em
África e vejo um país só com negros,
alguns brancos, mas a maioria só
com negros, isso realmente me fez
reflectir sobre a realidade brasileira. Ali é que eu entendi que o país
não era nosso. E isso na verdade me
fez ter uma consciência de que se o
país não é nosso, não contaram com
a gente então, desculpe, toda a problemática que existe no Brasil então
não tem nada a ver com a gente. Então isso foi um problema dos caras,
percebe? Quer dizer, então isso nos
livra de uma responsabilidade e de
uma questão que é assim: se contassem com a gente, a gente podia
ajudar, já que não conta, a gente
não vai participar. Então podemos,
agora, fazer os nossos projectos,
trabalhar, essas coisas todas porque estamos livres de uma problemática que o Brasil tem e que não
tem nada a ver com a gente. E antes
eu não pensava assim. Eu também
achava que nós negros éramos responsáveis pelo crime, pela violência. Quando chego em África e vejo

só pretos e não tem violência, quer
dizer tem a violência de uma cidade
urbana, normal, cosmopolita. Então
[risos], não somos nós. Aquele problema lá, é deles. Então agora, isso
me ajudou a voltar e ter uma perspectiva melhor da minha realidade,
das minhas condições, perceber
que em função da escravatura, nós
temos uma condição que nos faz
ter uma vida um pouco mais difícil.
Mas, ao mesmo tempo, também
encorajadora. Porque na verdade a
gente consegue, mesmo com essas
dificuldades…
Esse encontro também lhe deu a
ideia de uma realidade por vezes
desconhecida no Brasil, que conhece muito pouco a realidade africana.
E a própria ideia de tratar África
como um país, dizendo “vocês lá na
África”, e não como um continente.
Eu consegui perceber a ignorância.
Que por isso é que se calhar o racismo se perpetua. Quando eu olho o
negro, falando inglês, línguas, inglês, francês, participando de tertúlias, com uma realidade superior
urbana, se eu sendo negro me surpreendi com isto, aí eu percebi realmente a ignorância que os brancos
brasileiros têm em relação a África.

Que quando eles souberem disso
eles vão perceber essa ignorância
e vão começar a ser educados para
começar a perceber que a gente só
sofre uma condição em função da
História. Não de uma diminuição em
termos dos nossos valores intelectuais, pessoais.
Sendo o Brasil um país de imigração, o que se reflecte numa sociedade multicultural, na televisão,
nas telenovelas falam muito das
comunidades da imigração italiana,
japonesa, da imigração até da Ásia,
e de vários países, mas há novelas
que reflictam a imigração africana,
de africanos que saíram e que foram
para o Brasil.
Na verdade não foi imigração, foi escravatura. Porque o que acontece é
que eles não querem falar disso porque isso dá vergonha, entendeu. Foi
isso que eu comecei a perceber. Que
abordar esse assunto é abordar, na
verdade, como eles foram bárbaros,
como eles são, de uma certa forma,
inferiores ao nível humano, em termos de valores porque cometeram
isso. Então isso fica em silêncio,
sabe, à boca pequena, ninguém
toca nesse assunto e fica negada,
se responsabilizando para respon-
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tive uma mãe que
foi, eu acho, um
espírito de luz,
que não me deixava
misturar, ela não
me deixava misturar
com bandidos na
comunidade onde
eu nasci

der ao problema rácico do país. Que
tive uma mãe que foi, eu acho, um
espírito de luz, que não me deixava
misturar, ela não me deixava misturar com bandidos na comunidade
onde eu nasci gente não tem nada
a ver com isso, percebe? Eles é que
fizeram, desculpa, a besteira, eles é
que vão ter de se amanhar com isso,
vão ter de resolver, não precisa de
ter essa coisa de cotas, não precisa de nada disso. A gente aprende
olhando, que negócio é esse?, ainda
vamos agora para uma faculdade
que passa valores de competitividade, de corrupção, essas coisas
todas, não quero. Eu fui educado,
tive uma mãe que foi, eu acho, um
espírito de luz, que não me deixava
misturar, ela não me deixava misturar com bandidos na comunidade
onde eu nasci, agora, se estivesse
viva, ela não ia me deixar andar com
determinadas pessoas que ela sabe
que são ladrões.
Essa questão das cotas limita e retira o mérito, porque acho que as pessoas devem conquistar os cargos e
os lugares por mérito próprio e não
por cotas estabelecidas.
Porque eles não nos contaram que,
na verdade, aquelas faculdades não
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“AGORA TENHO

NEGÓCIOS NO
BRASIL PARA
MELHORAR O PAÍS
AOS 33 ANOS FOI VIVER foi viver para Portugal para tentar uma carreira de actor. Carioca de
nascença, foi criado no bairro se São Cristóvão. O interesse pela representação começou na
escola quando se apaixonou pelo teatro amador, mas a família não via com bons olhos a sua
carreira de actor. A sua primeira aparição na TV foi em Plantão de Polícia. Por Armindo Laureano

tinham legitimidade ao serem feitas sem contar com uma realidade
negra. A faculdade já estava errada, não é o problema das cotas. As
faculdades no Brasil hoje, elas não
valem nada para você ver o nível de
desemprego em questão. Se valesse de alguma coisa teria resolvido
aquele Brasil, então para que é que
vai fazer pós-graduação, mestrado,
doutorado, aquelas coisas todas
e ficar desempregado? A gente só
com o primário, a gente já fala inglês, a gente trabalha, a gente constrói o país, a gente constrói os barracos nas enseadas, aquelas coisas
todas, sem o nível superior. Então,
essa é que é a confusão do Brasil,
é que eles nos impõem um sistema
falido, considerado que aquilo tem
valor.
As novelas brasileiras têm uma influência muito grande em Angola,
já tiveram muito mais e até influenciaram muito a forma de ser e estar
em muitos aspectos, mas a ideia
que sempre passou era o papel do
negro, como empregado, que servia
à mesa.
É, eu comecei assim. Eu fui escravo,
bastante escravo, bastante bandido, empregados e aquelas coisas

todas, até que um dia eu, realmente,
me fartei disso. Porque aprendi, eu
acho que pela educação que eu tive,
que eu não podia mudar o sistema
da Globo. O que eu podia fazer, tendo oportunidade de vir para fora, eu
vim. Porque aquela situação não me
satisfazia, em termos dos planos
que eu tinha para ser actor. Então eu
percebi que eu estava mito limitado
por uma condição. Agora, depois de
África, é que eu percebi que existem
várias narrativas, e a Globo é uma
narrativa. Se a gente começar agora
a fazer cinema, a fazer webséries,
a gente não precisa mais da Globo
para colocar os negros, e as nossas
narrativas como protagonista, dentro desse campo de dramaturgia.
Porque aquela dramaturgia, ela não
vai mudar, da Globo, só que é uma
dramaturgia que na verdade está
comprometida com a alienação daquele povo. Para tornar o Brasil que
é hoje. Que é a verdade, esse é que
é o problema. Eu volto 20 anos depois e não consigo reconhecer um
intelectual ali que faça alguma coisa. Então os caras são intelectuais,
são de esquerda e deixaram o Brasil
como está? Ah desculpe!
Como angolano, que já esteve duas

vezes no Brasil, a minha questão é
como é que foi possível deixar chegar o Brasil ao ponto que chegou?
Na verdade, toda a formação de alienação era para tornar as pessoas individualistas e pensarem em si próprias e aproveitar os privilégios em
que elas estão, que elas têm. Então,
se você é loiro e bonito você, nas
capas das revistas, você vai ficar
rico. Como o Brasil é muito pobre,
inclusive em termos de educação,
a questão da ostentação é muito
gritante. Se você não tiver valores,
coisas materiais então você não
tem valor. Então todos correm atrás

de ter os seus Kias da vida, os seus
apartamentos…
É o ter que supera o ser.
Exactamente. É uma sociedade
com um potencial muito grande em
termos culturais, mas que ainda
está submetida a esse imperialismo americano, porque nós somos
americanos. Ali os Estados Unidos,
então, todos os valores, é como se
quiséssemos colocar uma Europa
dentro de uma forma, de um país
que não cabe. E aquilo fica ali estranho. Porque é uma “forçação de
barra”. O que eu percebi agora é
que quando eu vou a África e per-

ALGUNS FILMES E NOVELAS EM QUE
PARTICIPOU
Filmes
Obreiro, Jovens Polacas, Comboio
de Sal e Açúcar, Quase Memória,
Getúlio, Vênus de Fogo, Sua Excelência, O Candidato, Lambada, O
Quinto Macaco, Dançando Lambada, Italiani a Rio, Malandro, Nifrapo, Quilombo, Só Deus é Fiel

Telenovelas
Rock Story, Santo Forte, Questão
de Família, Equador, Ke Fina Gente,
Maré Alta, Um Estranho em Casa,
Ganância, Pedra Sobre Pedra,
Araponga, Mãe de Santo, Escrava
Anastácia, Pacto de Sangue, Corpo
Santo, Tenda dos Milagres

cebo outros valores, aí eu consegui
entender, que nós estamos, como
negros, eu prefiro esse outro valor,
da minha ascendência.
Esses valores da ascendência e
essa ligação, porque parece que
ainda se tem feito muito pouco ao
nível dessa ligação a África. Um
bocado o back to the roots, o voltar
às origens e abordar e discutir, falar
disso, não só falar de África ao nível
do fenómeno da raça, mas da cultura e de outras situações.
É uma coisa que eu entendi da própria construção do Presidente Obama: quando eu li a biografia dele,
e agradeço à minha ex-mulher por
me ter dado essa biografia, mas eu
entendi que na verdade todo o conceito de pan-africanismo de que se
fala é exactamente isso. Quer dizer,
saímos de África, vamos para a Europa adquirir os conhecimentos,
para voltar para ser aplicado no
desenvolvimento do nosso país,
que é o que eu estou fazendo aqui
agora. Quer dizer, passo 20 anos
fora e agora tenho negócios no Brasil em termos artísticos para aplicar os conhecimentos que adquiri
aqui, para poder melhorar o meu
país. Na verdade, isso eu acho que
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“

GLOBO

é a consciência que o negro brasileiro poderia ter. E o que às vezes
acontece é que lá nós temos o complexo ao contrário, da casa grande-senzala; ou seja, estamos todos na
senzala, um ou dois que são escolhidos para trabalhar na casa grande ao invés de voltar, ficam. [Risos]
Para a gente ficar na senzala e ficar
com inveja deles porque eles conseguiram estar na casa grande-senzala e não estão mais com o pé no
chão, estão com sapatinhos, só que
o que eles não entendem é que eles
vão ter sempre um quarto na casa
grande, nunca a sala.
Sobre a mudança do Brasil para Portugal. Hoje, a comunidade brasileira
é a maior comunidade estrangeira
em Portugal. Será que isso também
facilitou ao nível da adaptação, a
língua, a cultura, como é que foi
chegar cá? Encontrou barreiras do
ponto de vista social, profissional?
Não eu não encontrei muitas barreiras, porque eu vinha com esse
estatuto de ser global. Eu era um
actor da Globo a viver em Portugal.
Eu acho que o fenómeno que está a
acontecer agora que eu acho que é
muito perigoso, porque ele reflecte,
na verdade, um outro formato de
guerra colonial. Ou seja, os africanos expulsaram os portugueses dos
seus países, e o que está a acontecer agora de uma maneira mais
subtil com a guerra que acontece
no Brasil, principalmente no Rio de
Janeiro, os brancos estão sendo expulsos também de volta. Ou seja,
daqui a pouco a gente vai ficar com
o país para a gente porque eles vão
embora, porque eles não suportam
estar lá por causa da violência.
E hoje o que está a acontecer mesmo aqui também em Portugal, por
causa das telenovelas, já se começa a ver mais telenovelas com mais
papéis para negros. Até os que
abordam a realidade angolana.
Houve uma ou duas com parcerias
com produtoras angolanas e já a
ver o enquadramento do papel do
negro. O Thiago Justino é o exemplo disso, participou em novelas e
muitas vezes teve de deixar de lado
o sotaque brasileiro.
Exactamente. Só que às vezes era
confuso falar português, porque
quando eu falava português eu era
confundido com um angolano, ou
com um africano e aquilo fazia uma
certa impressão. Acho que o que
está a acontecer é que a novela não
é um produto de arte, ela é um
produto de mercado. Eu consigo
entender agora porque é que as
novelas brasileiras não têm negros.
Porque, o que acontece, é que desde a época do Pelé, quando o Pelé
foi projectado como rei do futebol
para o mundo, o Brasil ficou muito
assustado de ser considerado um

Os feitos
de pretos,
positivos, como
o Carnaval, se a
gente ganhasse
royalties pelo
dinheiro todo
arrecadado
com o Carnaval
não teria
pobreza

QUEM É?
NASCIMENTO
Rio de Janeiro
DATA
5 de Março 1960
ESTADO CIVIL
Foi casado com Alexandra
Solnado, têm um filho
CARREIRA
30 anos
FORMAÇÃO
Comunicação Social e
Marketing

“

começa a confusão
quando a gente
começa a andar
de avião,
a gente começa
a frequentar
as faculdades,
espaços que antes
eram negados
ao negro

país de macacos. Isso ia prejudicar
a negociação dele, a projecção dele
no mercado internacional. Então começou todo um processo de branqueamento. Ou seja, as novelas se
passarem a realidade brasileira o
Presidente vai ficar muito preocupado porque ele não vai ter meios de
negociação com o mercado exterior,
que é a política dele, para poder ganhar dinheiro e roubar, para negociar o país, então ele quer negociar
um país branco. Não mestiço.
As novelas acabam por vender a
imagem do país para o exterior?
Exactamente. É a estratégia para se
continuar a fazer muito dinheiro. Foi
o que aconteceu com a copa, o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos.
É toda uma estratégia de projectar o
Brasil num momento de crise para

fora. Por isso é que houve todas
aquelas roubalheiras, aquelas coisas todas. Porque há toda uma estratégia de interesse internacional
de mercado. Ninguém está falando
de cultura, a gente está falando de
mercado, mercado que é para vender novela para o mundo todo, para
o mundo todo pensar que o Brasil é
daquela maneira. Tanto é que houve
um absurdo agora que a Riotur, a responsável pelo turismo, no mapa que
apresentou para os turistas, era que
as favelas se tornaram zonas verdes.
Ou seja, esconderam que existem
favelas e isso é um perigo até para
os turistas que vão atrás das zonas
verdes e vão encontrar tiros.
Eu estive, em 2011, no Complexo do
Alemão, na altura fui visitar alguns
angolanos, na zona da Maré, que lá

estavam, na comunidade, e não senti
este clima de violência, insegurança.
Falei com as pessoas da comunidade
e eles permitiram que, sendo de uma
TV angolana, visitasse e estive lá
seis horas. Convivi. Andei e não me
levaram os fios de ouro nem o relógio, mas a ideia que me passaram
antes é “cuidado!”. E porque é que se
vende essa imagem?
É porque na verdade, essa é a construção ideológica de nos responsabilizar pela violência no país, e não
à polícia. Porque enquanto nós formos responsáveis pela violência,
pela criminalidade, o Brasil está
com uma constrição que é como se
nós estivéssemos a mais ali. Nós
temos de ser exterminados. Existe
agora mesmo, bandido bom é bandido morto. Existe toda uma estratégia, uma construção… No Rio de
Janeiro todos os dias aparecem notícias de violência, mostrando a criminalidade de pretos. Os feitos de
pretos, positivos, como o Carnaval,
se a gente ganhasse royalties pelo
dinheiro todo arrecadado com o
Carnaval não teria pobreza. Porque
esse e um valor nosso que está sendo roubado, então existe toda uma
construção para a sociedade considerar que somos nós os negros
o responsável pela criminalidade.
Por isso quando morre um bandido, ninguém faz nada. Os brancos
não dizem nada, porque é um problema dos pretos. Então fica todo o
mundo omisso, considerando que
essa responsabilidade é nossa. Só
que eles esquecem que nós somos
descendentes de africanos, nós
viemos de um continente, nós não
somos coloridos. É que eles acham
que nós somos brancos como eles,
coloridos. Não. Nós temos uma
outra perspectiva do mundo, uma
outra visão, uma outra relação
cultural, de interacção, que dizer
é uma outra cultura. Então até eu
não concordo quando dizem que
somos iguais. Nós não somos, temos outros valores. Porque eu fui
criado com valores muito rígidos,
mesmo de educação. A minha casa
era um exército. A gente não falava
palavrão, a gente é incapaz de roubar, porque a gente ouvia da minha
mãe “eu prefiro um filho veado que
um filho ladrão”. Então a questão
da honestidade para a gente para
um negro, está em primeiro lugar. A
questão da criminalidade no Brasil
é que a sedução para o crime pela
sobrevivência é muito grande. Se
você não tem emprego, lá em baixo na sociedade, te oferecem outro
emprego que é o crime.
Não há muitas soluções. Muitas vezes as saídas é o crime ou o futebol.
O Thiago acaba por ser uma coisa
diferente, por ser alguém que vinga
no mundo das artes, da academia. É
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este lado que muitas vezes não se
mostra.
Claro! Você vai ao Brasil, que é o problema também dos Estados Unidos,
você chega em Nova Iorque e quem
está trabalhando são os latinos.
Ou seja, os restaurantes, os latinos
trabalham. No Brasil são os nordestinos. Então o nordestino vem do
Nordeste com uma mão na frente e
outra atrás e depois já tem imóveis,
na favela. Porque ele trabalha. Ele
trabalha como porteiro, nas lanchonetes, essas coisas todas. Os negros não. Você no Brasil, você chega
no shopping e não tem negro trabalhando tem dois. Porque agora está
na moda cabelo meio afro, então
você encontra três exóticos em três
lojas assim um pouco modernas, e
depois nada. Então se você faz uma
matemática é claro que vai haver crime. Se tivesse trabalho… Mas então
eles próprios estão sofrendo o preconceito que eles têm.
Ainda hoje o Brasil é uma sociedade
muito desigual e com preconceitos.
Exactamente, porque é uma sociedade, cuja elite é ignorante. É
elite em função do dinheiro não de
cultura. Na europa é de cultura. Eu
falo com qualquer pessoa, qualquer
jovem na rua, e os caras me passam
informação. E foi essa a grande experiência que eu tive por viver aqui
fora. Porque eu vou tendo informação nas conversas, não é na faculdade. Tem uma história muito interessante de um autor que é eu vou
lembrar o nome, que ele já morreu,
que ele diz ele ganhou um prémio da
academia de letras e foi num jantar
que ofereceram para ele, uma elite
ofereceu para ele, e no jantar a dona
da casa pergunta “seu micael você
já foi à Disney?” E ele perguntou
“Disney?” Ou seja, aquela senhora
rica divide o mundo dela entre quem
já foi à Disney e quem não foi à Disney. A Disney é a coisa mais… boçal.
Não é boçal, mas não é por aí que
se avalia a cultura… Você estava falando com um cara que é galardoado pela academia de letras. Então a
gente está sujeito a uma elite desse
nível. É isso que eu começo a entender. Eu não quero ascender socialmente naquele país, porque senão
eu vou ter que encontrar essas pessoas. E vou conversar sobre o quê?
Então como é que é possível o Thiago, ajude-nos aqui a perceber, nós
que estamos de fora e a acompanhar a realidade brasileira, como
é possível um país com estas desigualdades, com estes preconceitos,
com essas diferenças todas, consegue tirar do poder uma Presidente
que vem da linha de um Presidente,
nesse caso tira a Dilma [Rousseff]
que vem da linha do Presidente Lula
da Silva que tirou quarenta milhões
da pobreza. Então essas pessoas
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que foram tiradas da pobreza ainda
contribuíram para deixar cair um
governo que fez isso?
Pois, porque é a questão da manipulação, isso eu também não consigo compreender. Eu estou fora há
mais de 20 anos. Como é que em
20 anos, cadê aqueles intelectuais
cadê os brasileiros inteligentes, os
caras que lutaram contra a ditadura e deixaram aquilo acontecer.
Porque o que aconteceu com o Lula
é tirar 40 milhões de pessoas da
pobreza, ele também fez ascender
pretos. E o problema do Brasil é
esse. É que de repente, os negros
deixaram de ser só subalternos e
passaram a ter uma possibilidade
de igualdade. Aí o que é que acontece? O problema rácico no Brasil é
assim: o negro, você não tem problema nenhum enquanto você continue na cozinha. Saiu da cozinha
vai dar confusão. Às vezes eu tenho
alguma dificuldade de falar com
algumas pessoas porque amigos
meus ainda têm as mães negras,
as mulheres negras trabalhando
como empregada na casa deles.
Então eles desenvolvem todo um
sistema paternalista em relação a
essas empregadas. Quando a gente vai de pé de igualdade com eles,
eles não conseguem entender.
Porque ele está sendo tão paternal
em ajudar, aos negros… então ele
considera que os filhos daquelas
mulheres que trabalham na casa
deles também merecem ajuda.
Quando depara com um negro que
não precisa dessa ajuda aquilo
não bate certo. Aí é que começa a
confusão, quando a gente começa
a andar de avião, a gente começa
a frequentar as faculdades, espaços que antes não eram, que eram
negados ao negro e que estabeleciam um privilégio isso começa a
incomodar porque vai exigir dessas
pessoas inteligência, capacidade
de interacção, uma série de coisas
que essas pessoas não têm. Eles
conseguiram desenvolver dinheiro,
privilégios monetários, materiais,
não intelectuais e emocionais. E
isso complica.
Na sua visão qual seria a solução para o Brasil que agora parece
fragmentado?
Eu acho, quer dizer no meu caso,
por isso eu estou voltando, que
é questão de estratégia. Eu acho
que a gente tem que empoderar a
juventude. Porque agora com a Internet nós conseguimos uma coisa
que também eles não contavam
que é uma liberdade. A Mídia já não
controla. Antes era a mídia que determinava os valores, era a mídia
que dizia “você é o cara”. Agora
não. Todos nós estamos dizendo
quem somos. Tem uma outra rede
que está desestabelecendo esse

PARTICIPA EM ÉRAMOS SEIS, COMO
MORDOMO HIGINO
Thiago sabemos que está agora a
gravar uma nova novela pela Globo.
Quer falar-nos um pouco sobre este
novo desafio?
A novela chama-se Éramos Seis. É
uma nova versão que aborda a temática familiar. Serei o mordomo Higino
da tia rica da família. É ele que cuida
e ampara a filha mais nova rejeitada
pela mãe por sofrer de autismo.
E os elenco? É estimulante e desafiante contracenar com figuras como
a actriz Susana Vieira?
o elenco é excepcional. A Gloria Pires, a Susana Vieira por exemplos
são ícones da televisão brasileira.
Contracenar com elas é como estar
diante de anos de história da televisão – antes como telespectador e
agora como parceiro de cena. Para
mim é uma consagração. Estou muito grato por esta participação.

Quais são as expectativas em torno
desta nova novela? Como é que a
imprensa brasileira a está a encarar?
Essa novela é um remaker. Todas as
versões feitas anteriormente tiveram
um enorme sucesso. Esperemos que
com esta versão aconteça o mesmo.
Não só em função do elenco, mas de
toda equipe de qualidade. De padrão
global estão as preparando para um
novo sucesso das novelas das 18h.
Thiago, que outros projectos tem
em carteira? Voltará a gravar em
África?
Ano que vem completo 40 anos de
carreira e espero comemorar com
uma versão musical do Pagador de
Promessas do Dias Gomes. Essa peça
tem uma temática que me interessa
muito reflectir: a questão da intolerância religiosa.

Thiago Justino no papel do mordomo Higino, na novela Éramos Seis

poderio. O que está faltando a nós
negros são estratégias. Ainda estamos reclamando muito. Ainda estamos colocando os caras como referência. E eles não merecem essa
referência. Nós temos exemplo, o

pan-africanismo acho que fala disso, de como… por exemplo: eu tenho o meu projecto: sou actor, sou
global, agora estou ficando mais
prestigiado, mas na verdade todo
o meu projecto é 50% da bilheteira

das minhas peças vão para um fundo, para um consórcio que financia
projectos de jovens na periferia.
Eles agora vão começar a aprender
inglês para começarmos também
a pensar no mercado exterior. Porque quando esses garotos tiverem
preparados, agora com 20 anos e
saírem do Brasil, como acontece
também em África, para quando
voltarem com 40, 50 anos, maduros, com experiência. Aí é radical
o que a gente precisa, porque não
podemos dependentes de instituições, do sistema dos caras, porque
o sistema deles está falindo. Então
a gente tem outro sistema, a África
nos mostra outra forma de se estabelecer na vida.
Esta abordagem que levou o Thiago
Justino a África foi a gravação deste
filme Comboio de Sal e Açúcar. Um
filme que já está a ser premiado.
Gostava que nos falasse dessa experiência pois as gravações foram
feitas em Moçambique, saiu do
Atlântico para o Índico.
Exactamente. Eu acho que Moçambique não tem uma indústria cinematográfica. Então a minha maior
felicidade é saber também que esse
prémio, não tem só o valor do director, tem o valor daqueles actores
que não tinham experiência em cinema, estão todos de parabéns porque têm feito um grande trabalho.
Isso também coloca o actor negro,
a nossa cultura em pé de igualdade
agora em relação ao Óscar, porque
nós estamos sendo indicados para
ser concorrentes ao Melhor Filme
Estrangeiro. Ainda tem uma lista
grande, que vai ser seleccionada,
mas só o facto de estarmos nesta
lista já é um grande valor, é um grande mérito.
Mérito também vindo para cá para
Portugal e o trabalho que acaba por
fazer aqui na televisão portuguesa,
em novelas que participou.
Ah sim. Eu participei da primeira telenovela da SIC, participei de vários
outros projectos televisivos aqui e
também formei uma geração de vários actores jovens que estão agora
trabalhando no mercado audiovisual como protagonistas, protagonizando telenovelas e outras coisas
também.
Uma última questão que não poderia deixar de fazer. Já esteve em Moçambique, para quando uma visita a
Angola?
Acho que é para o ano. Tenho um
projecto de celebrar os 50 anos da
declaração dos direitos humanos,
isso eu vou apresentar porque da
mesma forma que eu tenho 50 actores no Brasil a ideia é trabalhar com
50 actores locais angolanos, depois
Moçambique, para poder desenvolver a questão da cidadania através
da Arte. Então me aguarde.
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GUINÉ-BISSAU

ALUNOS DA UBI
AJUDAM COMUNIDADE
DE CUMURA, NA GUINÉ

Augusto Santos Silva, ministro português

CABO VERDE

O Unicef Portugal anunciou a
9 de Agosto o lançamento da campanha de angariação de fundos
para distribuição de suplementos
de ferro em Cabo Verde, onde 43%
dos menores de 5 anos sofrem de
anemia.
Sob o lema Solidariedade de Ferro,
a campanha da secção portuguesa
do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef) recolherá donativos para continuar a distribuir suplementos de minerais e vitaminas
e compensar “as carências de uma
alimentação pouco variada e pobre
em carne e peixe” das crianças cabo-verdianas.
Junto daquela população, foram
identificados 43% de menores de 5
anos com anemia. É um grave problema de saúde pública, que afecta
de forma irreversível o desenvolvimento mental e físico, adianta a
organização.
Beatriz Imperatori da Unicef Portugal
apelou ao “donativo dos portugueses” para garantir refeições com os
micronutrientes necessários.

COOPERAÇÃO ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, PORTUGAL, AJUDAM
COMUNIDADE GUINEENSE A ENTRAR NO MUNDO CIBERNÉTICO
Alunos da Universidade da Beira
Interior (UBI, Covilhã) estão a ajudar
a comunidade de Cumura, nordeste
da Guiné-Bissau, no acesso à Internet, através da formação de cerca de
50 professores da escola local, que é
apoiada pela Igreja Católica.
Paulo Silva e Igor Matias, alunos de
Engenharia Informática da UBI, Covilhã (região Centro de Portugal), estão
na Guiné-Bissau para, durante três
semanas, ministrarem princípios básicos de informática aos professores
da escola, frequentada por mais de
mil alunos da comunidade de Cumura, tornando-se no único local na vila
com o acesso à Internet.
Os ganhos que o acesso à Internet
poderá trazer à população de Cumura ainda estão para ser conhecidos,
mas a escola local passa a ter os registos e pautas dos alunos informatizados, os professores poderão ter
formação no uso e na manutenção
de equipamentos informáticos e ainda será facilitada a ligação da comunidade ao exterior, disse Paulo Silva.
Os dois portugueses, que já vão na
quarta visita à Guiné-Bissau, fazem
parte do projeto “Querer e Fazer”, iniciado em 1981 na Universidade Nova
de Lisboa, que depois passou para

LUSOFONIA

José Luís Carneiro disse, num
seminário sobre o regresso dos emigrantes, que a língua é um dos principais activos estratégicos do Estado
português.
Estimativas apontam para que até
2060 a língua portuguesa possa vir
a ser falada por 380 milhões de pessoas e que, até ao fim do século, o
número aumente para 500 milhões
de falantes.
“A língua portuguesa é muito relevante para a cultura, mas, também
para a economia, nomeadamente
na América Latina e na África Austral, razão pela qual os indicadores
mostram um crescimento do português”, vincou José Luís Carneiro.

Alunos da UBI, Portugal, estão a ajudar os habitantes de Cumura, Guiné-Bissau

a coordenação da UBI e que desde
2016 desenvolve várias iniciativas
com a Igreja Católica de Cumura.
No âmbito do projeto, alunos da UBI
deslocam-se a Cumura para apoiarem o hospital e a escola local, ao
mesmo tempo que jovens guineenses são formados em diversas áreas
naquela universidade portuguesa.
Um dos objectivos do projecto é permitir a licenciados e profissionais o
contacto com uma realidade diferen-

te da europeia, interligando as suas
áreas de formação (Medicina, Farmacêutica, Informática e Ensino) com o
desenvolvimento dos países onde
atua o projecto, disse Igor Matias.
Depois de Angola, Moçambique e
São Tomé e Príncipe, agora está na
Guiné-Bissau.
Apesar de adorarem a Guiné-Bissau,
os portugueses garantem que a ideia
é passar aos técnicos guineenses
competências para desenvolver a

rede de Internet em Cumura, ainda
que continuem a apoiar à distância,
em caso de dúvidas e necessidades.
Os professores formados vão agora
ensinar aos alunos da escola as competências adquiridas com os dois
técnicos portugueses.
Tirando a lentidão da Internet, cujo
acesso é feito sinal de rádio de uma
operadora privada, Paulo e Igor sentem-se em casa em Cumura, onde
têm amigos.

ANGOLA
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500 milhões
de falantes de
português
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Unicef lança-se no
combate à anemia

ELECTRICIDADE CHEGARÁ A 50% DO
TERRITÓRIO EM 2022
COBERTURA EM 3 ANOS METADE
DO PAÍS ESTARÁ ELECTRIFICADA

A electricidade está a chegar a todo o Páis

O ministro da Energia e Águas,
João Baptista Borges em Julho, em
Luanda, que o país terá uma taxa de
cobertura de electricidade média de
50% em 2022, superior a 25% por
província. Esta informação foi veiculada no discurso de abertura do 9º
Conselho Consultivo do Ministério da
Energia e Águas (MINEA).
Para o governante, o crescimento do

sector está a permitir a expansão de
energia nas zonas urbanas, sedes
municipais e áreas rurais, com o
objectivo de passar de 73 para 116
municípios contemplados até 2022,
mais de 60%, permitindo uma cobertura nacional de 50%.
Apesar de apenas cerca de 40% da
população ter energia eléctrica, nos
últimos meses houve alterações no
sistema de produção, transporte e
distribuição com grande impacto
económico e social, como resulta-

do da interligação Norte/Centro.
Simultaneamente, foi aumentada a
capacidade de oferta das hidreléctricas como Lauca, a linha de produção do Ciclo Combinado do Soyo,
Cambambe e Capanda até Catete, e
o reforço da ligação às principais subestações de Luanda.
Relativamente a Lauca, a entrada em
funcionamento da quinta turbina permitiu atingir mil 670 megawatts, dos
2.070 previstos com a sua conclusão,
em 2019.
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CABO VERDE

TARTARUGAS NÃO SE ESTÃO
A ADAPTAR ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
fêmeas em Cabo Verde.
Autora principal do estudo, realizado
durante um mestrado na universidade de Exeter, Tanner refere que o
aumento das temperaturas ao nível
global também foi sentido em Cabo
Verde, onde nidifica a terceira maior
população de tartarugas marinhas
Caretta caretta.
A temperatura em que as tartarugas
marinhas nascem na proporção
idêntica macho-fêmea é de 29,25
graus centígrados. As temperaturas de areia para Cabo Verde (entre
2012 e 2014) atingiram uma média
de 30 graus centígrados para praias
de areia clara e 31,9 para praias de
areia escura, fazendo com que a proporção atual seja de 84,33% do sexo
feminino em todo o arquipélago”,
adiantou.
A maior parte da nidificação das
tartarugas marinhas em Cabo Verde é feita na ilha da Boa Vista, onde
as areias são mais frescas, mas nas
ilhas do Fogo, São Nicolau e Santiago
o risco é que, em 80 anos, deixem de
nascer tartarugas machos.
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A investigadora britânica Claire
Tanner defendeu que as tartarugas
marinhas em Cabo Verde não estão
a adaptar-se às alterações climáticas
como populações noutras geografias, resultando no nascimento de
cada vez menos machos e pondo em
risco a sua sobrevivência.
Noutras populações e espécies, as
tartarugas marinhas foram vistas a
nidificar ligeiramente mais cedo ou
em latitudes mais altas, o que não se
verificou em Cabo Verde.
Esta questão é importante porque a
temperatura da areia onde as tartarugas marinhas depositam os ovos
determina o sexo das crias, e locais
mais quentes produzem mais fêmeas do que ninhos em areais mais
frescas, explicou.
Um estudo publicado, no início de
Julho, na revista Marine Ecology Progress Series intitulado “Estimativas
de níveis elevados de fêmeas para a
terceira maior agregação mundial de
tartarugas marinhas” prevê que, secontinuar o aquecimento global, em
2100, 99,86% das tartarugas serão

As alterações climáticas já têm efeitos na nidificação das tartarugas

Fórum de Diálogo de Organizações da Sociedade Civil da SADC

ANGOLA

Plataforma sobre
alterações climáticas
FUTURO OS EFEITOS NEGATIVOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, DA SECA E
DA DESERTIFICAÇÃO CRIAM SÉRIOS CONSTRANGIMENTOS AO PLANETA
Os participantes ao Fórum de
Diálogo de Organizações da Sociedade Civil da SADC sobre ambiente criaram, em Luanda, uma
plataforma como ponto focal entre
a sociedade civil desta região e as
autoridades nacionais, regionais
ao nível da SADC e a União Africana sobre as alterações climáticas.
A decisão vem expressa na declaração emitida no fim do encontro
realizado em Luanda, de 12 a 13 de
Agosto, sob iniciativa do Fórum de
Diálogo de Organizações da Sociedade Civil da SADC, tendo analisado a implementação da “Grande
Muralha Verde”.
Com efeito, pretende-se que as organizações da sociedade civil se
engajem, activamente, para atin-

gir as metas do desenvolvimento
sustentável do milénio, no âmbito
das agendas 2030 e 2063.
As organizações da sociedade civil da SADC serão as porta-vozes
dos desafios, estratégia e implementação das acções programadas para se atingir os objectivos
da União Africana, SADC e a nível
nacional sobre alterações climatéricas, bem como procurar encontrar soluções para mitigar às
questões.
Os participantes concluíram ainda
que os resultados negativos das
alterações climáticas, da seca, desertificação, cheias e a perda da
biodiversidade têm criado sérios
constrangimentos para o planeta.
Trata-se de uma iniciativa que visa

elaborar uma estratégia definitiva
sobre os fenómenos ligados ao
ambiente na África Austral.
À semelhança da zona do Sahel
(África Ocidental) onde teve início
em 2015, nesta região a iniciativa
pretende promover a integração
dos países membros e lutar contra
a desertificação, degradação do
solo, redução da biodiversidade e
a insegurança alimentar.
A “Grande Muralha Verde de África”, com mais de 7.500 quilómetros e 14, 5 quilómetros de largura,
será a maior estrutura viva existentes no planeta.
Tem como principal objectivo instaurar metodologias e técnicas
para impedir a erosão do solo e
travar o avanço do deserto.

ANGOLA

BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DE
MECANISMOS DE PREVENÇÃO

A primeira área de conservação
marinha será criada entre a Baía
dos Tigres e a cidade do Tômbwa,
no Namibe, nos próximos quatro
anos, informou Soki Kuedi Kuenda, representante da ministra do
Ambiente, durante a abertura do
workshop de lançamento do “Projecto das actividades previstas para
a criação da área de conservação
marinha”, realizado em Luanda.
A superfície e categoria desta área
de conservação serão determinadas pelo projecto, que terá a dura-

ção de quatro anos e financiamento do Fundo Global para o Ambiente
(GEF, sigla em inglês), apoiado pelo
Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento (PNUD).
A conservação da biodiversidade
também diz respeito aos ecossistemas marinos, sobretudo num país
como Angola, com mais de 1.600
quilómetros de costa.
O projecto é um dos mecanismos
de preservação dos componentes
da diversidade biológica, de modo
a assegurar a perenidade das espécies contidas nessas áreas.
Soki Kuedi Kuenda destacou a conservação da biodiversidade como

uma acções prioritárias do sector,
cujo projecto prevê a criação de
três áreas terrestres: a da Serra do
Pingano, Morro do Moco e a Floresta da Cumbira.
No âmbito da reabilitação e operacionalização dos parques e das
áreas de conservação, deu-se início, em 2011 à criação de três novas
áreas de conservação, nos parques
nacionais do Maiombe, Mavinga e
do Luengue-Luiana.
Como resposta, foi concebido e
aprovado o Plano Estratégico da
Rede Nacional das Áreas de Conservação de Angola (PERNACA) e o
Plano Estratégico para o Sistema de

áreas de Conservação (PESAC).
Angola tem 14 áreas de conservação terrestres, correspondendo
aproximadamente a 13% a do território, distribuídos por um parque
natural regional, nove parques nacionais, duas reservas naturais integrais e duas reservas parciais.
O responsável para área do ambiente do PNUD em Angola, Goetz
Schroth, disse que o projecto tem
financiamento do Fundo Global do
Ambiente avaliado em 1,7 milhões
de dólares.
A implementação da área de conservação deverá acontecer com
bastante rapidez.
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PROJECTO DE CRIAÇÃO DE ÁREA DE CONSERVAÇÃO MARINHA

Soki Kuedi Kuenda

KANDANDU | SETEMBRO 2019

22

ESPECIAL MOÇAMBIQUE

DESAFIOS PARA A PAZ DEFINITIVA
EM MOÇAMBIQUE
EM 2012, após cerca de 20 anos de paz
decorrentes da assinatura do Acordo Geral de
Paz, Moçambique voltou ao espectro da guerra
quando as forças da Renamo recorreram ao uso
das armas para, entre outras reivindicações
ligadas à partidarização do Estado, exigir
mudanças na legislação eleitoral e a integração
das suas tropas nas forças de defesa e polícia
nacionais. O Governo e o partido Renamo
voltaram a assinar um acordo de paz (definitivo)
e de Reconciliação Nacional. No meio da
euforia causada pelo desempenho dos líderes
envolvidos no processo, a perguntra que se
recusa a calar é: será que esta paz é de facto
definitiva? E para responder a esta pergunta,
precisamos de discutir os principais dilemas do
processo de construção da paz em Moçambique.
Esta preocupação, embora possa ter várias
respostas, no presente artigo serão apenas
discutidos dois que são essenciais para avaliar
a possibilidade de sucesso ou insucesso deste
último acordo sendo de destacar a questão dos
(i) os actores envolvidos e a sua legitimidade e o
(ii) processo democrático nacional.
A PARTIR DO RESSURGIR do conflito em
2012, sucessivos processos negociais foram
tendo lugar, entre as lideranças da Frelimo que
governam o país e a liderança da Renamo, na
pessoa do então líder Afonso Dlhakama, e, após
a sua morte, com o general Ossufo Momade. Os
primeiros resultados dessas negociações foram
a assinatura em Agosto de 2014 do Acordo de
Cessar-Fogo e posteriormente, a 5 de Setembro
do mesmo ano, a assinatura do Acordo de
Cessação de Hostilidades onde as partes se
comprometeram a iniciar com um processo
de desmilitarização e integração das tropas
da Renamo bem como a coordenar todos os
esforços para a despartidarização do aparelho
do Estado, que criou condições para a realização
das eleições gerais e legislativas de outubro
de 2014 fortalecendo uma retórica belicista da
Renamo que lhe permitiu reaparecer na arena
política nacional depois das eleições de 2009.
Realizadas as eleições em Outubro de 2014
que deram vitória à Frelimo com cerca de 57%
dos votos válidos, sobre fortes protestos da
Renamo, do MDM e de alguns seguimentos
da sociedade civil moçambicana, a Renamo,
principal partido da oposição, rejeitou os
resultados, considerando-os fraudulentos
e garantiu que iria impugnar os resultados
o que culminou em confrontos que hoje
são resolvidos com a asinatura de mais um
acordo de paz que, à primeira vista e tal como
em 2014, tem como objectivo primordial
garantir um espaço de tranquilidade para
que as próximas eleições gerais tenham
lugar, sem resolver as causas profundas das
divergências entre os dois maiores partidos
nacionais, que estão essencialmente ligados
ao processo democrático nacional com especial
ênfase na actuação dos órgãos do Estado e,

principalmente, dos órgãos de gestão eleitoral;
e na natureza hibrída da Renamo que, não
obstante a sua qualidade de partido político
com grande inserção nacional e assento
parlamentar, mantêm um braço armado que usa
como meio para atingir fins políticos.
A VIOLÊNCIA tem sido um elemento central
no funcionamento do Estado e da sociedade
moçambicana e, no geral, as guerras civis, os
conflitos internos no país têm causado danos
às fortalezas do Estado, dificultando a plena
expressão e adopção de decisões no campo
programático das ideias dos partidos políticos,
no campo legislativo da construção institucional
dos sistemas jurídicos havendo por isso uma
clara necessidade de solução dos principais
dilemas dos processos políticos nacionais que
possam dar lugar ao início de um período de Paz
Efectiva e definitiva.
RELATIVAMENTE AO PRIMEIRO ponto, se
analisamos os actores envolvidos, a sua
legimidade e o nível de confiança entre as partes,
podemos claramente dizer que foram criadas
condições para o sucesso deste acordo de paz
definitiva primeiro porque o acordo, e todo o seu
processo de negociação, envolveu directamente
as partes interessadas sem recurso à mediação,
que nalguns casos costuma ter um efeito
pernicioso nos processos de negociação da paz.
Para além desta característica, os principais
actores envolvidos neste processo de paz
nomeadamente Filipe Nyusi e Ossufo Momade,
nesta última fase, são dois actores que não
participaram dos anteriores processos de paz,
que sempre foram negociados por intervenientes
(Armando Guebuza e Afonso Dlhakama)
que já tinham diferenças prévias e bias que
não permititiam construir uma atmosfera de
confiança suficiente para o alcance da Paz.
FILIPE NYUSI E OSSUFO MOMADE, pelo
contrário, têm estado a construir uma forma
bastante peculiar de conduzir os esforços da
paz. Relativamente à legitimidade interna
dos actores apesar das iniciais vozes do seu
partido, que se mostravam de certa forma
discordantes com o modelo negocial de Filipe
Nyusi, com o tempo estas vozes foram dando
lugar a um enorme voto de confiança que foi
permitindo ao Presidente construir pontes
e, com mais segurança, negociar a paz com
a sua contraparte. Do outro lado, a morte de
Dlhakama criou uma atmosfera de incerteza nas
hostes internas do partido Renamo, que foram
minimizadas com a confirmação de Ossufo
Momade como Presidente do partido, que
meses depois começou a ter uma forte oposição
interna que ameaçou e continua a ameaçar de
certa forma os esforços da paz. Porém, esta
contestação não se compara à influência que o
processo democrático nacional tem nos ciclos de
conflito no país, tal como veremos a seguir.

EGNA RACHEL
ISAÍAS SIDUMO
ESPECIALISTA EM POLÍTICA
EXTERNA, MOVIMENTOS SOCIAIS E
ESTUDOS DO GÉNERO

“

Filipe Nyusi e
Ossufo Momade
têm estado a
construir uma
forma bastante
peculiar de
conduzir os
esforços da paz

“

A necessidade de
transformação
do conflito
e a mudança
de foco das
causas desses
conflitos
vão exigir
um grande
compromisso
com a causa
da paz

O PROCESSO DEMOCRÁTICO moçambicano,
fundado, entre outros pilares, na distinção
entre o poder e o governante, tem estado
a assumir que a existência de eleições
não significa alternância de poder, e não
reconhece o conflito como elemento legítimo e
necessário que exige consensos e a constante
intervenção sobre as suas causas, o que tem
criado sempre espaços para que a Renamo
hibrída (com forte influência da ala militar em
decorrência da sua génese) encontre no uso
das armas um espaço privilegiado e eficiente
para resolver as falhas próprias dos processos
democráticos. As instituições, entendidas
como elementos importantes do exercício da
democracia, têm tido imensas dificuldades
para actuar num contexto de luta pelo poder.
Nos últimos anos, a actuação da Comissão
Nacional de Eleições – CNE e do Secretariado
Técnico de Administração eleitoral, no geral,
tem desempenhado um papel extremamente
sensível devido ao modelo que comporta,
em si mesmo, representantes dos partidos
políticos impondo ao Estado a necessidade
de reformar estas instituições, para que sejam
menos partidarizadas e mais profissionais e
não se constituam, elas próprias, como fonte e
foco dos conflitos.
A NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO do
conflito em Moçambique, entendida como
criação de espaços que permitam a resolução
de disputas indesejáveis (como os conflitos
eleitorais), e a mudança de foco das causas
desses conflitos para uma abordagem de
avaliação dos contextos e da relação entre os
actores envolvidos no processo político vão
exigir um grande comprometimento com a causa
da paz.
NÃO MENOS IMPORTANTES no actual
processo de paz em Moçambique são os
ataques localizados na província de Cabo
Delgado que representam um grande desafio
para as Forças de Defesa e Segurança do país
e uma enorme preocupação do Estado. O que
motiva cidadãos moçambicanos a assassinar
compatriotas de forma barbára? Será um
problema social, político ou económico?
A resposta a estas questões é também
importante para a construção da paz em
Moçambique. O Estado deve envidar, a curto
prazo, esforços para proteger a população e, a
médio e longo prazo, entender esses esforços
num contexto de maior ligação entre a
sociedade e o Estado para que, não só sejam
identificados e responsabilizados os autores
dos ataques em Cabo Delgado, mas também
para que finalmente se possa respirar uma
atmosfera de paz do Rovuma ao Maputo.
“…A construção da paz é mais difícil que a assinatura
do acordo de paz.”
Mirko Mazone, embaixador da Suíça e enviado da ONU
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GOVERNO E RENAMO
SELAM A PAZ COM
ABRAÇO DE LÍDERES

João Lourenço
aplaude
“vivamente” acordo

A assinatura de um novo acordo de paz entre os líderes da Frelimo, o partido no poder desde a
independência de Moçambique, e
o da Renamo foi selada com abraços, uma expressão simbólica do
que ambos esperam ter alcançado
nesta cerimónia realizada na região da Gorongosa.
O Presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição Ossufo Momade,
esperam ter colocado um ponto
final permanente no longo conflito armado no país e nas desconfianças eleitorais que há cerca de
seis anos provocaram uma nova
escalada de hostilidades armadas
entre as partes.
“A partir de hoje, abre-se uma nova
era na história do nosso país onde
nenhum moçambicano ou grupos
de moçambicanos deve utilizar a
violência armada como meio de
solucionar diferenças políticas ou
de opinião”, afirmou o presidente
moçambicano e líder da Frelimo,
Filipe Nyusi, no discurso após a
ratificação das tréguas e antes de
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RECONCILIAÇÃO ENTRE O GOVERNO MOÇAMBICANO REPRSENTADO PELO PRESIDENTE FILIPE NYUSI
E O LÍDER DA RENAMO, OSSUFO MOMADE FORAM FOI APLAUDIDA EM TODO O MUNDO

O momento que marcará para sempre o país

dar um novo abraço ao líder da
oposição, num gesto sempre muito saudado pela plateia.
Antes já tinha tomado da palavra Ossufo Momade, num dis-

A CRONOLOGIA PARA A PAZ
7 SETEMBRO
Acordos de Lusaka Estado português
reconheceu formalmente o direito
do povo de Moçambique à independência e acordou com a Frelimo a
transferência de poderes

1974

1975

25 JUNHO
No âmbito de Lusaka, foi acordado
que a independência completa de
Moçambique seria proclamada
no dia 25 de Junho, data do aniversário da fundação da Frelimo

curso onde vincou o desejo de
futuros actos eleitorais livres,
democráticos e insuspeitos em
Moçambique.
“Perdemos concidadãos e consen-

timos sacrifícios de ambas as partes, mas conseguimos identificar o
que nos une como moçambicanos:
a paz e a reconciliação nacional”,
especificou o líder da Renamo.

O Presidente angolano, João
Lourenço, aplaudiu “vivamente” o
novo Acordo de Paz assinado entre
o Governo moçambicano e a Renamo, para pôr termo a anos de conflito no país.
Segundo a mensagem enviado
ao seu homólogo moçambicano,
Filipe Jacinto Nyusi, o Presidente
da República de Angola disse ter
acolhido “com bastante satisfação” a notícia sobre a assinatura
do Acordo que vai permitir edificar
as bases do desenvolvimento e de
“um futuro de prosperidade para
os povos africanos”.
“Este importante acontecimento
dá-nos fortes razões para saudar
vivamente, em nome do Executivo,
do Povo angolano e no meu próprio, o entendimento alcançado
entre moçambicanos que acreditaram na via do diálogo construtivo
(…)”, escreveu Lourenço na redes
sociais.
No seu entender, o novo acordo
permitirá pôr termo a um conflito
que durante anos dividiu os moçambicanos e separou-os “das
questões centrais do desenvolvimento e da construção do bem-estar e da felicidade do povo de
Moçambique”.
João Lourenço exprimiu igualmente a sua “plena convicção” de que
este entendimento devolve, definitivamente, a Moçambique e ao seu
povo e a África a paz ansiada por
todos, para que o grande potencial
de Moçambique “sirva os interesses nacionais dos moçambicanos,
os da África Austral e os do nosso
continente”.

MOÇAMBIQUE O resumo dos últimos 45 anos da história do país e do percruso de conflitos e tentativas de acordos até à paz

Tem início a guerra civil que
se prolongará por 16 anos, até
à assinatura do Acordo Geral
de Paz em Roma, em Outubro
de 1992

1977

1986

19 OUTUBRO
Numa viagem de regresso ao país,
o avião presidencial cai nos Montes Libombos, perto de Mbuzini,
África do Sul, provocando a morte
ao Presidente Samora Machel

4 OUTUBRO
Acordo Geral de Paz é assinado
em Roma pelos presidentes de
Moçambique, Joaquim Chissano,
e da Renamo, Afonso Dhlakama,
e representantes dos mediadores

1992

1994

Nelson Mandela visita Moçambique e encontra-se com o líder
da Renamo, Afonso Dhlakama.
Em Outubro, após o fim da
guerra, o país realiza as primeiras
eleições presidenciais

17 OUTUBRO
Após 21 anos de paz, deteriora-se o clima entre a Renamo
e o governo. Afonso Dhlakama,
regressa à antiga base do partido, na Gorongosa

2012

2014

5 SETEMBRO
Armando Guebuza e Afonso
Dhlakama assinaram o Acordo de
Cessação das Hostilidades, para
os partidos se concentrarem nas
eleições gerais do mês seguinte

3 MAIO
Morre Afonso Macacho Marceta
Dhlakama, um político e militar
revolucionário e líder da Renamo,
principal partido político da
oposição

2018

2019

6 AGOSTO
O Presidente e o líder da Renamo
assinaram o Acordo Definitivo
de Paz e Reconciliação Nacional,
pacto que encerra meses de
violência armada no país
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TRATADO DE PAZ ENTRE GOVERNO
E RENAMO — QUE DESAFIOS?
NO DIA 4 DE OUTUBRO de 1992, após 16 anos
de uma guerra sangrenta, que causou dor e luto
a milhões de moçambicanos, foram assinados
os Acordos de Paz de Roma entre as duas forças
beligerantes (o Governo e a Renamo). O tratado
de Paz de Roma foi efusivamente celebrado pelos
moçambicanos, tendo este dia ficado registado,
para sempre, nos anais da história do país.
Este Tratado abriu uma nova página para o país.
Para além de ter criado condições favoráveis para
a implementação dos ditames constitucionais de
1990, que criavam uma nova República baseada
em pressupostos liberais, tais como abertura de
mercados e introdução do sistema multipartidário,
permitiu que os moçambicanos sonhassem com
uma paz estável e duradoura. Como dividendos
desta paz, o país passou a registar a livre circulação
de pessoas e bens para qualquer ponto do território.
Renasceram sonhos por parte de crianças e jovens.
Camponeses que viviam em busca de lugares mais
seguros podiam cultivar suas machambas e das
suas terras colherem o fruto do seu trabalho.
A ascensão de Guebuza ao poder, em 2004,
alterou profundamente a paisagem das relações
entre o Governo e a Renamo. A sua administração
não conseguiu manter um vínculo saudável
com a Renamo, o que causou sentimento de
exclusão e desconfiança por parte deste último.
Após 20 anos de uma paz negativa , em 2012,
os antigos contendores voltaram a radicalizar as
suas posições, tendo o líder da Renamo, Afonso
Dhlakama regressado à sua maior base militar em
Gorongosa. As duas partes, das quais dependia
a implementação dos Acordos de Paz de Roma,
retomaram os discursos incendiários acusando-se
mutuamente. O ambiente de tensão entre o Governo
e a Renamo contribuiu para a alteração dos alicerces
que sustentavam a paz moçambicana.
Afonso Dhlakama já vinha se opondo aos resultados
das eleições, desde 1999, tendo feito o mesmo
em relação aos pleitos eleitorais subsequentes
(2004 e 2009). Para além das reclamações sobre
irregularidades eleitorais, a Renamo entendia que
o Governo de Guebuza estava interessado em
consolidar a partidarização do Estado, bem como
a exclusão política dos partidos da oposição e de
moçambicanos que não se identificavam com o
partido no poder.
As revindicações da Renamo não comoveram o
Governo, que, pelo contrário, reforçou a capacidade
repreensiva das forças policiais e a logística militar
das Forças de Defesa e Segurança (FADS). Tal
postura pouco diplomática do Governo culminou
com as hostilidades militares entre as forças
governamentais e a Renamo.
Entre 2012 e 2014 a violência militar atingiu
magnitudes preocupantes, reabrindo as feridas e
os traumas deixados pela guerra dos 16 anos. Para
pôr fim a este diferendo e garantir um ambiente
favorável às eleições marcadas para fins de 2014, foi
assinado um acordo de cessação das hostilidades
militares, a 5 de Setembro do mesmo ano.
Após as eleições de 2014, Dhlakama rejeitou os
resultados, exigindo nomear seis governadores

correspondentes às Províncias em que reivindicava
a vitória do seu partido. As eleições de 2014
constituíram mais uma fonte de violência armada,
que só cessou em 2016 com o anúncio de
tréguas das hostilidades militares resultante das
negociações entre o Presidente da República, Filipe
Nyusi, e o líder da Renamo.
De 2016 a 2019 o país esteve tecnicamente
envolvido em tensão político-militar. A 1 e a 6 de
Agosto de 2019, o Governo e a Renamo assinaram
um acordo de cessação definitiva das hostilidades
militares e de paz e reconciliação, respectivamente.
A assinatura destes acordos impõe vários desafios
para Moçambique, a saber: a resolução dos
conflitos internos à Renamo para garantir um
processo de Desarmamento, Desmobilização e
Integração (DDR) bem-sucedido; Reforma das
instituições que gerem os processos eleitorais para
lhes conferir um grau aceitável de transparência e
credibilidade; a despartidarização do Estado e uma
distribuição “justa” e equitativa da riqueza nacional.
O ambiente dentro do maior partido da oposição
moçambicana, sobretudo ao nível do seu braço
militar, constitui um grande desafio para a
implementação do acordo recém-assinado em
Maputo. Após a morte do carismático Afonso
Dhlakama, foi eleito Ossufo Momade como seu
sucessor. Logo que assumiu a liderança do partido,
e do movimento militar da Renamo, fez algumas
mexidas que não foram acolhidas por todos. Um
segmento do partido e a ala militar passaram a
questionar a legitimidade, opondo-se à liderança
Ossufo Momade.
Os contestatários criaram uma junta militar,
passando a dar entrevistas a partir das matas
onde estão instaladas algumas bases da Renamo,
como são os casos das matas de Gorongosa,
na Província de Sofala (major-general Mariano
Nhongo); Funhalouro, em Inhambane (general João
Machava). A Junta Militar da Renamo (JMR) exige que
Ossufo Momade, líder eleito, se demita do cargo
de presidente do partido e do movimento militar.
Rejeita a lista por este feito para o processo de DDR;
rejeitam o acordo assinado entre o Presidente da
República e este.
A JMR reuniu numa conferência nacional, a 19 de
Agosto último, nas matas de Gorongosa, cerca
de 200 participantes que elegeram o general
Mariano Nhongo líder da Renamo, por entenderem
representar as ideias de Afonso Dhlakama.
Estes homens constituem um grande desafio na
construção de uma paz efectiva. O governo e a
liderança da Renamo não podem subestimá-los,
pois são uma ameaça ao projecto de paz traduzido
em Acordo de Maputo de 6 de Agosto.
Com algumas armas em punho, os da JMR podem
constituir um obstáculo para o processo de DDR e
para todo um esforço na busca de uma paz efectiva
e duradoura. Por isso, Joaquim Chissano, antigo
Presidente de Moçambique, afirmou que, se fosse
Presidente, analisaria profundamente a situação
dos homens que se opõem à liderança eleita pelos
membros da Renamo.
Para que haja uma implementação bem-sucedida

HILÁRIO CHACATE
ESPECIALISTA EM ESTUDOS DIPLOMÁTICOS, DIREITO E NEGÓCIOS

“

O tratado de
Paz de Roma,
efusivamente
celebrado,
permitiu que os
moçambicanos
sonhassem com
uma paz estável e
duradoura

“

após a criação
de uma República
assente nos
pressupostos
democráticos,
urge criar uma
consciência de
alto sentido de
Estado

dos acordos, é imperioso que se faça uma reforma
da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do
Secretariado Técnico Eleitoral (STAE), instituições
que gerem os processos eleitorais moçambicanos.
Obama afirmou que África não precisa de líderes
fortes, mas de instituições fortes. Em quase todos
os actos eleitorais a Renamo tem contestado
os resultados alegando que o executivo os tem
manipulado por interferência nas instituições que
gerem estes processos. Esta percepção tem-se
generalizado ao nível de várias forças da sociedade
moçambicana, o que descredibiliza a CNE e o STAE.
As instituições que gerem os processos eleitorais
têm de se desamarrar das garras dos actores
políticos e fazer o seu trabalho de uma forma
imparcial e transparente. As eleições de Outubro
deste ano podem ser percebidas como um grande
teste para o Governo. Se este assumir uma postura
menos repreensiva e evitar transmitir a ideia de ter
interferido, pode-se consolidar um ambiente de
confiança entre as partes desavindas, o que poderá
contribuir para a implementação bem-sucedida dos
memorandos de entendimento.
Um dos pontos da agenda de revindicações da
Renamo, aquando do regresso de Dhlakama às
matas de Gorongosa, era que a administração
de Guebuza estava a partidarizar o Estado,
o que se pode explicar pela antropologia
política moçambicana. Após a proclamação da
Independência nacional, o governo da Frelimo criou
um Estado baseado em pressupostos socialistas
e com partido único. Num ordenamento político
em que o partido no poder não tem concorrentes,
este constrói uma percepção de ser a voz divina e
inquestionável.
Duas décadas após a criação de uma República
assente nos pressupostos democráticos, urge
criar uma consciência de alto sentido de Estado
que permita aos políticos identificarem a linha de
separação entre partidos, governo do dia e Estado.
É preciso que haja uma vontade política para que
os decisores desencadeiem acções acutilantes que
criem condições para todos se sentirem do Estado.
Por fim, a implementação bem-sucedida dos
acordos depende da criação de um ambiente
em que todos se sintam beneficiários da riqueza
nacional. Quando se verifica um boom de recursos
naturais valiosos, elevam-se as expectativas dos
cidadãos. O boom acontece num contexto em que
cresce a consciência política nacional.
Os cidadãos compreendem que as riquezas
nacionais pertencem a todos e devem ser geridas
de forma transparente e que os dividendos devem
beneficiar todos.
Em jeito de conclusão, pode-se inferir que a
implementação do Acordo de Paz e Reconciliação
assinado a 6 de Agosto deste ano impõe vários
desafios: resolução de conflitos internos da
Renamo, reformas profundas ao nível da CNE e do
STAE, para terem maior credibilidade no processo
de gestão dos processos eleitorais cujos resultados
têm sido a razão da discórdia entre o Governo
e a Renamo, a despartidarização do Estado e
distribuição equitativa da riqueza nacional.
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DIA DA MULHER
AFRICANA FESTEJADO
EM ALMADA

Ministra do Ensino
Superior em Lisboa
Maria do Rosário Sambo, ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, participou a 24
de Agosto, em Lisboa, na cerimónia
oficial de lançamento do Centro Internacional para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de
Cientistas Oriundos dos Países de
Língua Portuguesa – Ciência LP.
Maria do Rosário Sambo reconheceu que a actual prioridade de Angola é a reorganização das suas
redes de Ensino Superior e a criação de consórcios, entre diferentes
instituições de ensino, que possam
colaborar com os que agora foram
criados em Portugal e envolvem
universidades e institutos de várias
cidades e regiões.
Neste momento, encontram-se a
estudar em Portugal cerca de 10 mil
africanos, dos quais cerca de 40 por
cento são Angolanos.

COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER AFRICANA REUNIU VÁRIAS ASSOCIAÇÕES PARA FALAR DAS
CONQUISTAS DA MULHER NA SOCIEDADE, INCLUIU PASSAGEM DE MODELOS E POESIA
No dia 3 de Agosto, decorreu em
Almada a actividade Mulher Africana
“ÁFRICA NO FEMININO” em celebração do dia da Mulher Africana – 31
de Julho. Organizado pela OMA (Organização da Mulher Angolana), pela
AMMA (Associação da Mulher Migrante Angolana) em Portugal, e pela
ACAA – Associação da Comunidade
Angolana, o evento teve a participação de várias entidades, organizações e comunidade.
Ana Vasconcelos coordenadora da
OMA em Portugal e promotora do
evento enfatizou o percurso da mulher africana, as suas conquistas e as
realizações. Também frisou os grandes progressos que a mulher tem
conquistado para se afirmar na igualdade e na superação de obstáculos.
Todos os elementos intervieram, focando a necessidade de maior diálogo de forma a facilitar a resolução de
diferenças e dificuldades existentes.
A actividade incluiu uma passagem
de modelos de trajes africanos e uma
peça de teatro, realizada pelo Grupo
de Teatro da OMA de Portugal.
Em conversa aberta foram abordados
os problemas da mulher africana,
com ênfase na questão da violência
doméstica, a solidão da mulher, a
discriminação social, o facto de África estar na moda e como poderá a

Memorando de
Paz da Região do
Grandes Lagos
O Presidente da República foi anfitrião, na Cidade Alta, de uma cimeira quadripartida em que foi assinado
o Memorando de Entendimento de
Luanda, resultante dos seus esforços
de mediação para acabar com o conflito entre o Uganda e o Rwanda. Estiveram presentes os chefes de Estado
do Rwanda, do Uganda, da República
Democrática do Congo. João Lourenço iniciou o discurso dizendo que
“por vezes existem desentendimentos que importa que sejam resolvidos
com ou sem o concurso de outros que
nos querem ver em paz” e o Presidente realçou o clima de diálogo e a vontade política do Uganda e do Rwanda
para ultrapassar os diferendos que
os opõem. Ao concordar com o texto
proposto e negociado, mostraram
que em África todas as diferenças, receios, disputas e conflitos devem ser
resolvidos, pelo compromisso com a
segurança nacional. “África e o mundo acompanham com interesse e ansiedade o desfecho deste momento
histórico”, disse João Lourenço

A sessão contou com oradoras de diferentes países dos PALOP, de Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Cabo Verde e Moçambique

mulher africana aproveitar esta fase.
O Dr. Luís Coelho, em representação
da União das Freguesias do Laranjeiro e Feijó, agradeceu a associação
ACAA/OMA por solicitarem o espaço
para a realização da actividade, manifestando a disponibilidade da Junta de Freguesia para colaborar com as
associações. Acrescentou que a luta
pela igualdade do género é ao nível
mundial e que esse objectivo só será
alcançável com o contributo de todas
as mulheres.
Houve várias intervenções e contri-

buições incentivar o trabalho das
mulheres no mundo, em particular
das mulheres africanas, que tanto
lutam para que regras, costumes e
tradições se possam enquadrar nas
normas da globalização.
Os momentos reflexão fizeram do
evento um grande encontro, com troca de ideias, que contribuíram para
que o evento tornasse no momento
único no que toca ao desafio pela
luta dos direitos das mulheres.
A associação Aló Cubanos, representada por Greta Ballin Diaz, Coordena-

dora de Eventos, falou da situação
das mulheres cubanas, chamou a
atenção para aquilo que é o papel
da mulher no mundo e alertou para
todas terem sempre em conta o lado
de mãe e dona de casa.
Kátia Casimiro, declamadora e escritora, brindou-nos com uma poesia cujo tema é Negra, que mereceu
grandes aplausos dos presentes.
O presidente da ACAA agradeceu aos
presentes, enalteceu a parceria com
a OMA e disponibilizou-se para futuras colaborações.

ASSEMBLEIA DÁ VOZ À CULTURA
AFRICANA NUM DOS MAIORES
ESTADOS DO BRASIL

Walmir Damasceno, do ILABANTU, em SP

A Academia de Ciências, Letras e
Artes de São Paulo deu posse na terça-feira, dia 20 de agosto, pelas 19h,
no Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa, parlamento do
mais importante estado do Brasil,
aos seus novos membros, e entre os
novos acadêmicos, um fato inédito,
depois da célebre e mais importante

Ialorixá brasileira, a saudosa Mãe
Stella de Oxóssi, primeira sacerdotisa do culto afro no Brasil a ocupar
uma cadeira na Academia de Letras
da Bahia, fato histórico ocorrido em
12 de setembro de 2013. Em São
Paulo, um Representante do Candomblé, o Taáta Nkisi Katuvanjesi
(Walmir Damasceno), que é jornalista de profissão e bacharel em direito, dirigente do Terreiro do Nzo Tumbansi em Itapecerica da Serra, na
grande São Paulo, e correspondente

do KANDANDU, será o novo imortal
da Academia de Ciências, Letras e
Artes paulista.
Ele vai ocupar a cadeira número 8,
criada para homenagear Solano Trindade, um poeta brasileiro, folclorista,
pintor, ator, teatrólogo, cineasta e
militante. Filho do sapateiro Manuel
Abílio Trindade, foi operário, comerciário e colaborou na imprensa, nascido a 24 de julho de 1908, em Recife, Pernambuco, e falecido em 19 de
fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro.

DR

COLABORADOR DO KANDANDU NO BRASIL
TOMA POSSE NA ACADEMIA DE LETRAS

O Presidente da República foi o anfitrião
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Editor-chefe do Jornal de Toronto

NOSSA LÍNGUA EM
TERRAS DO NORTE
NOSSA LÍNGUA está espalhada pelo mundo
todo, e suas variações dão um toque especial a
cada país que habita. Estando eu aqui em terras
um pouco mais distantes e geladas, posso dizer
que muitos conseguem viver tranquilamente
no Canadá só falando português. Portugal
sempre teve um papel importante na imigração
canadense – há quem diga inclusive que o
primeiro europeu a pisar na América do Norte
foi o navegador português João Vaz Corte-Real,
em 1472, dezenove anos antes de Colombo – e,
segundo estatísticas, o Canadá é onde há a maior
concentração de portugueses fora de Portugal:
são cerca de 600 mil espalhados por todo o país,
metade vivendo em Toronto, principalmente num
bairro chamado Little Portugal.
A primeira geração de portugueses chegou
há cerca de 50 anos, principalmente vinda
dos Açores, e em seguida outros vindos de
Portugal, fugidos do governo Salazar. Hoje já
na quarta geração, os portugueses construíram
uma comunidade forte, com comércio amplo e
bem estabelecido, principalmente nas áreas de
alimentação e construção civil.
A comunidade brasileira é bem mais nova,
começou a chegar a partir de 1987, e cresceu
em torno dos portugueses, pela facilidade da
língua e pela possibilidade de trabalho. Há em
torno de 70 mil brasileiros em todo o Canadá,
tendo sido a primeira geração mais ligada
ao trabalho doméstico e à construção civil e,
mais recentemente, às áreas de tecnologia,
alimentação, música e pesquisa universitária. Nos
últimos quatro anos a comunidade praticamente
dobrou de tamanho – e não pára de chegar gente.
OS ANGOLANOS começaram a chegar no Canadá
nos anos 90, mas principalmente a partir do ano
2000, e seus 4 mil e trezentos imigrantes vivem,
principalmente, em Toronto e nas cidades ao
redor. Grande parte trabalha junto com brasileiros
e portugueses, especialmente na construção civil e
alimentação, e também em empresas canadenses,
em áreas como tecnologia e hospitalidade.
Além da alegria e bom humor (algo muito valorizado
por aqui), há também um elemento importante da
cultura angolana na cidade: a kizomba, que atrai
um número cada vez maior de pessoas interessadas
em aprender a dança e o ritmo – há pelo menos
dois ou três eventos toda semana. Aliás, a música
tem sido o veículo mais forte de divulgação e
integração da cultura angolana, assim como
acontece com os brasileiros.
Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau
possuem poucos imigrantes no Canadá, mas
seus imigrantes também marcam presença com
realizações relevantes em vários setores da
cultura e economia. No fim das contas, todos têm
conquistado seu espaço, e a língua portuguesa
tem unido nossos países, como deve ser. Morando
tão longe de onde nascemos, nossa língua é o elo
que temos com nossos irmãos.

Luanda, o pretexto de
declarações de amor

EXPOSIÇÃO NA SALA MULTIUSOS DO MUSEU DO FC PORTO, DURANTE SEMANAS,
COM CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS DE ACESSO LIVRE EXPOSIÇÃO
Os presidentes da Câmara do Porto, Rui Moreira, e do Futebol Clube do
Porto, Pinto da Costa, fizeram declarações de profunda amizade institucional e pessoal, durante a inauguração de uma mostra cultural da Casa
do FC Porto de Luanda, no Porto.
Sob o nome A Casa de Luanda no
Porto, a iniciativa abriu na Sala
Multiusos do Museu FC Porto um
programa que vai prolongar-se por
semanas com conferências e outros
eventos de acesso livre.
Na sessão, em que participaram também o embaixador de Angola, Carlos
Alberto Fonseca, e o presidente da
Casa do FC Porto em Luanda, Agostinho Rocha, as relações entre a cidade e as suas instituições, como entre
Porto e Luanda, dominaram grande
parte das intervenções na tónica de
aprofundar relações e assumi-las.
“A cidade do Porto não é neutral; é
uma cidade onde as pessoas escolhem os seus amigos, escolhem os
seus afetos”, declarou Rui Moreira,
aludindo ao afeto que existe entre
o Porto e Luanda para justificar o
seu apoio institucional e pessoal.
E, no mesmo espírito, dirigiu-se
especificamente ao líder portista
para garantir que “enquanto eu for
presidente da Câmara, também não
haverá neutralidade nas relações
com as instituições da cidade”. Isto
porque muitas pessoas “vivem as
agruras e os sucessos do FC Porto
como se fossem a sua vida”. E Rui

MIGUEL NOGUEIRA

ALEXANDRE DIAS RAMOS
CORRESPONDENTE, TORONTO, CANADÁ

O embaixador Carlos Alberto Fonseca com o presidente do FCP e da câmara do Porto

Moreira considera que isso é muito
importante para “a unidade de uma
cidade” com um sentimento patriótico. Porque “de facto, o Porto é também uma Pátria”.
O presidente portista congratulou-se
com a presença na cerimónia de Fernando Gomes, atual administrador
da SAD do clube e responsável pela
geminação, há 20 anos, e de Rui
Moreira que “foi a alma mater deste
evento”, sublinhando que ambos
“amam a cidade”. “Quem amar a cidade do Porto tem de amar o Futebol
Clube do Porto, como tem de amar a
Universidade do Porto, amar os hospitais do Porto. Tem de amar as instituições do Porto”, afirmou.
A exposição A Casa de Luanda no
Porto visa divulgar a história e cultura
angolanas, bem como reforçar a rela-

ção entre Luanda e o Porto. Assinala
ainda os 22 anos da inauguração oficial da Casa do FC Porto de Luanda,
apresentando no Museu do FC Porto
provas das afinidades históricas, artísticas e desportivas entre as duas
cidades e os dois países.
A exposição, que inclui pintura, escultura, literatura, fotografia e moda
angolanas, está patente no Museu FC
Porto até 31 de outubro, com entrada
livre. O programa inclui sessões musicais em dias específicos e palestras
sobre temas diversos, nomeadamente um ciclo de conferências no
Auditório Fernando Sardoeira Pinto,
em que o jornalista Júlio Magalhães
e o historiador Joel Cleto vão moderar quatro conversas subordinadas a
temas transversais aos conteúdos da
exposição, sempre a partir das 21h.

NOTÍCIAS AIPA (ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES NOS AÇORES)

Entrada e
permanência de
estudantes na UE
Após republicação da Lei nº
23/2007, de 4 de Julho, que aprova
o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de
estrangeiros do território nacional,
os estudantes nacionais de Estados
terceiros a residir no território dos outros Estados-membros da UE podem
entrar e ficar temporariamente em território nacional sem necessidade de
visto quando se desloquem em viagem escolar organizada por um estabelecimento de ensino reconhecido

Aprovado o plano
para implementar
Pacto Global das
Migrações
O Conselho de Ministros de Portugal aprovou, a 1 de agosto, o Plano
Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações. Segundo o
Governo, o plano foi concebido como
um documento operacional, com 97
medidas e orientado para resultados, de modo a enfrentar as causas
adversas das migrações e a potenciar
os seus benefícios para a sustentabilidade demográfica e o mercado de
trabalho

Imigração
feminina nos
Açores
Segundo dados do Relatório de
Imigração, Fronteiras e Asilo de 2018,
publicado pelo SEF, ao nível nacional,
tem-se verificado um aumento da
proporção de mulheres no total de
residentes estrangeiros, e, a partir de
2012, o número de mulheres estrangeiras tem sido sempre superior aos
estrangeiros do sexo masculino.
Nos Açores, segundo o mesmo relatócio, a partir de 2013, é cada vez menor
a diferença entre emigrantes homens
e mulheres
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PROFISSÃO

A artista Dília Fraguito a apresenta uma tela

UM BARBEIRO
“BUÉ MUANGOLÉ”
Onde e em que circunstâncias aprendeu o
ofício de barbeiro? Foi fácil o aprendizado?
Tudo começou na Holanda. Tinha 22 anos,
ia ao barbeiro todas as semanas cortar o
cabelo, achei a profissão fascinante e quis
logo aprender.
Já passou por barbearias no Martim
Moniz, no Campo Grande e agora tem
o seu espaço no Lumiar. Tem sido um
percurso muito intenso?
Sim, foi um percurso intenso e cheio de
oportunidades. Comecei a trabalhar para
uma pessoa que me ajudou muito.
É conhecido como o barbeiro dos
angolanos. Pela sua barbearia e pelos seus
cuidados passam ministros, embaixadores,
governadores e outros. É uma experiência
interessante e amizades que ficam?
Sou cabo-verdiano muangolé. Tenho mais
clientes angolanos. Em 1995, quando
cheguei a Portugal, mantive sempre
uma amizade com o povo angolano, nas
discotecas e no trabalho. Hoje tenho
amigos-clientes governantes, músicos,
futebolistas, actores e empresários.
Ser barbeiro é hoje um ofício respeitado
e valorizado? As novas gerações hoje
interessam-se pelo ofício?
Sim, sinto que dão muito valor. Antes,
havia pouca procura. Hoje há mais jovens
a dedicar a esta profissão, com novas
tendências.
Longe de Cabo Verde, vai sentindo uma
certa “morabeza” da terra?
Longe da minha terra natal, refugio-me
nos bairros com mais cabo-verdianos
como a Buraca, as associações cabo-verdianas e festas.

QUEM É?
NOME
Celestino Nunes
Frederico “Freddy”
NASCIMENTO
21 de Dezembro
de 1973
NATURALIDADE
Porto Inglês
CABO VERDE
ESTADO CIVIL
Casado
DESCENDÊNCIA
2 filhos
RESIDÊNCIA
Barreiro
PORTUGAL
TRABALHO
Centro comercial
do Lumiar
Loja 5
PORTUGAL

“

quando
cheguei a
Portugal,
mantive
sempre uma
amizade
com o povo
angolano,
nas
discotecas
e no
trabalho

PADEMA “pinta” por
Moçambique
FILANTROPIA PERSONALIDADES E DIPLOMATAS PINTAM TELA PARA CELEBRAR
DIA MULHER AFRICANA E AJUDAR ÀS VÍTIMAS DOS CICLONES EM MOÇAMBIQUE
Embaixadores e responsáveis de
instituições africanas juntaram-se
a 27 e 28 de Julho, em Lisboa, para
pintar uma tela que será leiloada e
cujos lucros reverterão a favor das
vítimas dos ciclones Idai e Kenneth,
que afectaram Moçambique.
A Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana (PADEMA) foi a
entidade responsável pela iniciativa
e contou com a presença das embaixadoras da Argélia em Lisboa, Faitha
Selmane, da Suécia, Helena Pilsen,
da Austrália, Claire Rochecouste, do
embaixador da Guiné Equatorial Tito
MBA, entre outros.
Como presidente da Plataforma para
o Desenvolvimento da Mulher Africana (PADEMA), Luzia Moniz afirmou à
imprensa que a iniciativa “visa apoiar
as moçambicanas e moçambicanos
vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.
Quisemos também aproveitar o facto

de celebramos o Dia da Mulher Africana em 31 de Julho para juntar o que
é essencial nas culturas africanas : a
solidariedade e a cultura” .
Luzia Moniz defendeu que o “desregulamento do planeta” é um problema que afecta todos, sem excepção,
lamentando que “muitos Governos
irresponsáveis rompam os tratados
de Quioto e Paris, como quem rasga
a carta de um namorado”.
A presidente da PADEMA sublinhou
ainda que é “preciso cuidar a terra”, pois, citando um provérbio africano, “a terra não é uma oferta dos
nossos pais, mas um empréstimo
aos nossos filhos”.
No evento, os embaixadores e responsáveis de algumas instituições
africanas ajudaram a pintar uma tela,
da artista plástica Dília Fraguito, que
posteriormente será leiloada.
De acordo com a artista responsável,

DR

DR

ARTES & OFÍCIOS

A presidente Luzia Moniz de turbante vermelho, ao centro

a obra pretende representar “um furacão”, mas também vida, através de
algumas plantas, flores e de alusões
aos países africanos.
“Não foi simples chegar a esta conclusão. É uma situação tão violenta
que, ao início, pensei [apresentar
no quadro] o drama humano, mas
depois achei que a realidade já
chegava. A principal ideia foi o furacão”, explicou Dília Fraguito Samarth aos jornalistas.
A artista indicou ainda que representações de homens e animais ficaram
fora da obra, para não correr o risco
de excluir alguém.
Ana Massamba, secretária da Organização da Mulher Moçambicana em
Lisboa, esteve também presente na
cerimónia e agradeceu todo o apoio
que tem sido dado pelas diversas
instituições ao povo do seu país.
“Muitas pessoas abraçaram esta causa e apoiaram o povo Moçambicano.
Nós estamos agora num processo de
reconstrução [...] e esperamos , um
dia, ultrapassar estes momentos difíceis”, afirmou Ana Massamba.
O ciclone Kenneth atingiu a província
de Cabo Delgado, em Moçambique,
em Março, afectando mais de 168 mil
pessoas e destruindo quase 35 mil
casas e vários milhares de culturas.
Um mês antes, o país tinha já sido
afectado pelo ciclone Idai, que provocou centenas de mortos e que deixou
cerca de 1,85 milhões de pessoas carentes de ajuda.
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“

E

Fora do país
é mais fácil o
reconhecimento

Em Outubro de 2016 representou
Angola em dois eventos distintos – a
Feira Internacional de Macau e o Festival da Lusofonia – onde o carinho e
o acolhimento do público que o surpreenderam. Foi marcante?
Sim, é sempre marcante estarmos
tão distantes da terra e sermos recebidos com tanto carinho pelo público, inclusive a cantar as nossas músicas com todo o interesse e entrega.
É a prova de que a música é energia
sem fronteiras.
Sente que é estranho e gratificante
perceber que a sua música chega a
um público que pensava desconhecer o seu trabalho?
Sinto-o cada vez mais, porque nos
últimos tempos tenho estado em
países onde a nossa música era muito pouco provável de ser encontrada,
há não mais de 10 anos. Às vezes parece que é mais fácil encontrar reconhecimento pela nossa música fora
do país.
Como é que avalia o actual momento
político, económico e cultural de Angola? Qual é a impressão que tem da

BIOGRAFIA
Emílio Camilo da Costa, mais conhecido como Don Kikas, é um cantor angolano nascido em Sumbe,
Kwanza-Sul.
Venceu de vários prémios como:
Música do Ano em Angola, em 1997
com o tema Esperança Moribunda,
Disco do Ano em 2000 com o álbum Xeque-Mate, Kizomba do Ano
em 2000 para o tema Na Lama do
Amor, Voz do Ano em Angola, em
2000, entre muitos outros.

Angola de hoje?
Como é sabido o momento que o
país atravessa não é dos melhores.
Além da crise económica, parece
que temos cada vez mais problemas
sociais. Acredito na necessidade
de haver mais inclusão da cultura
na política do estado. A cultura tem
sido subaproveitada, apesar do seu
potencial para ajudar no desenvolvimento de muitas outras áreas, tais
como a educação, o turismo, a economia...
Há uns anos cantou a “Esperança
Moribunda” de um país, de um povo
que lutava para conquistar a paz. O
“venha a paz e a vida melhor “ou o
“tá male, male” ficaram no ouvido
das pessoas. Acredita que a esperança ainda permanece moribunda?
Gostava de poder responder que
não. Como muitos angolanos cheguei a acreditar que Angola estava a dar a volta por cima e que não
voltaríamos a ter alguns problemas
que não fazem sentido continuar a
existir.
Os títulos dos seus álbuns, as suas
composições reflectem não as suas
experiências pessoais, mas também as diversas realidades do nosso país. Além das vivências há um
trabalho de pesquisa e investigação, de convívio com as pessoas e
suas realidades?
Sim, eu acredito que o compositor
enquanto contador de histórias, tem
como missão transmitir em forma de
música, não só os seus próprios pensamentos e sentimentos, mas também o sentimento do povo. E isso
implica sim estar em contacto com
as pessoas, tentar perceber o que
sentem, fazer alguma pesquisa sobre o público que se pretende atingir.
Estreou no passado dia 16 de Agosto
o videoclipe da música “Numa Boa”.

QUEM É?
NASCIMENTO
Sumbe, Kwanza-Sul
DATA
1974

“

não há como
quantificar
tudo o que
a música me
tem dado.
Gratidão é
a palavra-base

Um vídeo com muita animação, com
festa, luz e cor. Este é um pouco ao
estilo do “Sexta-feira”?
Sim, esta música é praticamente
uma sequência da “Sexta-feira”. Em
resposta aos vários pedidos que fui
recebendo nos últimos tempos.
Falemos agora da agenda de espectáculos. Já há alguns marcados para
Portugal, em Novembro temos Amsterdão (Holanda) e Angola também
já faz parte da agenda?
Temos estado a marcar datas ainda
para este ano. Confirmado para Angola ainda não há nada, vamos ver.
Don Kikas, em 2020 comemora 25
anos de carreira, quando olha para
trás, sente que valeu a pena?
Vale sempre a pena quando fazemos
com respeito e amor. Sinto-me grato
e privilegiado por puder trabalhar no
que gosto, pelo espaço que o público
me dá, pelas amizades que a música
me deu... enfim, não há como quantificar tudo o que a música me tem
dado. Gratidão é a palavra-base.

DISCOGRAFIA
•
•
•
•
•
•

Sexy Baby 1995
Pura Sedução 1995
Xeque Mate 1999
Raio X 2003
Viagem 2006
Regresso a Base 2011

MÚSICA

EMÍLIO CAMILO DA COSTA nasceu em Angola, mas com meses de vida
foi para o Brasil com os pais, onde começou a gostar de música e a sonhar
ser artista. Já cantou ao lado de nomes como Sérgio Godinho, Vitorino,
Janita Salomé e Martinho da Vila
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ARTES PLÁSTICAS

CINEMA

Resgate
moçambicano
chegou às salas

Artista plástica
defende maior
intervenção
cultural
Dília Fraguito Samarth, artista
plástica angolana a residir Portugal, defende que o Governo angolano deve intensificar a intervenção
cultural na diáspora, para fortificar
a imagem de Angola no mundo.
“A cultura é uma das principais
pontes para a projecção da imagem externa de qualquer país”,
disse no âmbito de uma actividade
organizada pela Plataforma para o
Desenvolvimento da Mulher Africana (PADEMA)
A artista reconhece haver “esperança” na mudança do quadro,
pois tem havido uma nova postura, não só de parte da Embaixada
de Angola, como de algumas associações.
Quanto à nova governação em
Angola, Dília Fraguito sublinhou
que, apesar da lentidão do curso
dos acontecimentos, tem “esperança” de que melhores dias virão, com a participação de todos
os angolanos de boa vontade.

Arte angolana na
África do Sul
As criações de Fineza Teta, natural de Luanda e a primeira mulher
a vencer o prémio Ens’Arte, de Pintura com com Inquietações Culturais, podem ser vistas, doravante,
nos principais ateliês e galerias da
África do Sul, em resultado de um
acordo de parceria assinado com a
gráfica sul-africana ALT Group, para
a divulgação e comercialização dos
seus trabalhos naquele país.
O contrato, assinado em Joanesburgo, África do Sul, representa um ganho para a classe artística nacional,
por abre portas também a todos os
criadores angolanos. “É uma forma
de o público sul-africano conhecer
mais sobre a actual produção nacional”, explicou Fineza Teta.
Segundo a artista, o contrato que firmou permitirá que coleccionadores
e às galerias da África do Sul tenham
uma noção mais ampla das criações
angolanas. “É uma forma de levar a
arte nacional a outros mercados, bem
mais competitivos e capazes de projectar ainda mais o país”, concluiu.
Na África do Sul, Fineza Teta participou numa exposição colectiva, denominada Star Sailors, em alusão
aos 50 anos da chegada do homem à
Lua, e e, que participaram 70 artistas,
de diversas artes.

Another Day of Life narra a epopeia da cobertura jornalística

Filme sobre Angola
vence no Brasil
ANIMAÇÃO VENCE A 27ª EDIÇÃO DO ANIMAMUNDI, EM SÃO PAULO, COM
HISTÓRIA BASEADA EM ESPERIÊNCIAS PESSOAIS DO REALIZADOR
Baseado na experiência do
jornalista polaco Ryszard Kapuscinski durante a guerra de libertação de Angola, o filme Another
Day of Life (Um Outro Dia de Vida)
arrebatou o prémio na categoria de
animação, no Anima Mundi 2019,
em São Paulo, Brasil.
A longa-metragem narra a epopeia
da cobertura jornalística de Kapuscinski, em 1975. Another Day of Life
é produzido por Raú de la Fuente
e Damian Nenow (Polónia, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Hungria). Ryszard
Kapuscinski é considerado um
expoente do jornalismo literário e

tem vários outros livros publicados
no Brasil, como Guerra do Futebol,
O Imperador e Ébano: Minha Vida
na África.
Durante a viagem por Angola,
Kapus cinski conheceu vários combatentes, em especial a guerrilheira Carlota, do MPLA, a quem passa
a admirar. Carlota viria a morrer em
combate logo depois.
Habilmente, o filme mistura a narrativa em animação a depoimentos ao vivo de pessoas que conviveram com Kapuscinski durante
os dias de violência e esperança
na construção de um novo país.
Relata momentos cruciais, como

um em que, já sabendo que tropas
cubanas viriam em socorro de Angola, nega-se a transmitir a notícia
para a sua agência, temendo uma
interceptação por parte da CIA,
que apoiava a direita.
Ryszard Kapuściński nasceu a 4 de
Março de 1932, em Pinsk. A cidade
das regiões fronteiriças orientais,
na altura pertencia à Polónia, mas
actualmente é parte integrante da
Bielorrússia. O cineasta morreu a
23 de Janeiro de 2007, em Varsóvia, Polónia. Com uma licenciatura
em História, Kapuściński foi jornalista e escritor, começou a escrever
aos 17 anos para uma revista.

A longa-metragem moçambicana Resgate, de Mickey Fonseca e
António Forjaz, produção independente que aborda a violência no
país, chegou a 8 de Agosto às salas
portuguesas.
Com argumento e realização de
Mickey Fonseca, produção, direção
de fotografia e montagem de António (Pipas) Forjaz, fundadores da
produtora moçambicana Mahla Filmes, Resgate inspira-se em raptos
que aconteceram no país, na violência que o marcou e, sobretudo,
procura retratar as condições de
vida da maioria da população, de
acordo com os seus criadores.
A história centra-se em Bruno, um
homem que sai da prisão, cumprida a pena, que se reencontra com a
mulher e a filha, e procura reconstruir a vida, sem sobressaltos, com
o emprego numa sucata.
O banco, porém, surpreende-o com
a cobrança de um empréstimo, feito pela mãe recém-falecida, para
pagamento de despesas de saúde,
e ameaça penhorar-lhe a casa.
A impossibilidade de fazer o pagamento, com o seu salário, leva-o de
volta ao antigo gangue e à sua teia
de sequestros, crimes a que Bruno
acaba por se opor, pondo em risco
a sua vida e a da sua família.

O filme retrata a violência do país

CABO-VERDIANA CONQUISTA
PRÉMIO DE MELHOR ACTRIZ
SUÍÇA VITALINA VARELA VENCE
FESTIVAL DE LOCARNO

Vitalina Varela no filme homónimo, com estreia internacional no dia 14 de Agosto

O Prémio de Melhor Actriz foi
atribuído à actriz pelo filme com o
seu nome e que conta a sua história.
A película do realizador português
Pedro Costa, conquistou, ainda, o
Leopardo de Ouro, prémio máximo
do Festival Internacional de Locarno.
A longa-metragem sobre a imigrante cabo-verdiana, de 55 anos,
que teve a estreia mundial a 14
de Agosto, no decurso da competição internacional na Suíça, de-

verá ser distribuído e exibido nos
EUA já em 2020.
Vitalina Varela conta a história
da cabo-verdiana que esperou o
bilhete de avião para ir ter com
o marido, imigrado em Portugal,
mas que acabou por morrer e sepultado na ausência da mulher.
A Hollywood Reporter descreveu o filme do português, como
“um épico intimista” e “trágico”, que levará Pedro Costa a
“num novo patamar de ambiente, forma e narrativa” cinematográfica.
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LITERATURA E LÍNGUA

LIVROS

MORREU DULCE
ALMADA DUARTE

AMÉLIA MINGAS
“DEIXA-NOS
EM DOR”
OBITUÁRIO A PROFESSORA E LINGUISTA FAZIA PARTE DE UMA FAMÍLIA DE
INFLUENTES MÚSICOS ANGOLANOS, COMO RUI MINGAS E ANDRÉ MINGAS
DR

A linguista, Dulce Almada Duarte, morreu a 19 de agosto, em véspera de completar 86 anos.
Nascida em 1933 na ilha de São Nicolau, estudou românicas na Universidade de Coimbra.
Foi anticolonialismo e apoiou a
luta pela independência em Cabo
Verde e na Guiné-Bissau, durante a
qual co-produziu um programa de
rádio em português para desmoralizar as tropas coloniais em apoio
aos combatentes da resistência.
Após a independência, Duarte trabalhou nos Ministérios da
Educação e da Cultura, tendo desempenhado variados cargos. Publicou dois livros sobre o Crioulo
Cabo-Verdiano: Cabo Verde. Contribuição para o Estudo do dialecto
Falado no Seu Arquipélago (1961)
e Bilinguismo OU Diglossia as Relações de Força entre o Crioulo e o
Português na Sociedade Cabo-Verdiana (1998).

RUI SANTOS LÓIO

O livro foi apresentado na Casa de Angola em Lisboa

Pedro de Pezarat Correia
€30 | 830 PÁG. | BOOK COVER EDITORA

Colonização e descolonização,
duas faces de uma mesma
moeda que é o colonialismo.
Descolonização cujo protagonista
foi o colonizado começa como
resposta do colonizado à colonização, a colonização encerra-se
como resultado da descolonização.
A descolonização das colónias
africanas de Portugal inscreveu-se
nesta lógica. Sem o 25 de Abril
de 1974 Portugal
teria falhado
o seu encontro com
a descolonização,
sem a descolonização Portugal teria
falhado o seu
encontro com
a liberdade.

AS KASSUMUNAS
DO BAIRRO
INDÍGENA

Karen Pacheco
enche Casa de
Angola em Lisboa
O Meu Colar de Pérola de
Karen Pacheco, foi apresentado
pela Vivências Editora, em parceria com a Perfil Criativo, dia 1
de Agosto, na Casa de Angola em
Lisboa. No livro, a autora narra a
história de cinco mulheres que
enfrentaram situações difíceis,
por escolhas feitas no passado.
O responsável da Vivências Editora, Armindo Laureano, disse
que Karen Pacheco é uma autora
de um país com olhos no futuro,
mas consciente do passado, diverso e rico nas expressões literárias e culturais. A estudante do
4º ano de Direito, nascida a 3 de
Maio de 1998, em Luanda, conseguiu encher a Casa de Angola,
em Lisboa. Durante a presentação o espaço da sala foi escasso
para todo o público que acorreu
ao evento entre diplomatas, jornalistas, estudantes, familiares
e amigos da escritora.

...DA DESCOLONIZAÇÃO.
DO PROTONACIONALISMO
AO PÓS-COLONIALISMO

Salas Neto
2.500 AKZ | FUKUMA EDITORES

Amélia Mingas, professora e linguista

Amélia Arlete Vieira Dias Rodrigues Mingas, professora e linguista angolana faleceu na manhã do
dia 12 de Agosto, na clínica Girassol em Luanda, vítima de paragem
cardíaca, aos 73 anos de idade.
Nascida em Luanda na Rua do
Carmo, à Ingombota, em Luanda,
em 1946, Amélia Mingas fez a instrução primária na Escola 8 e os
estudos secundários nos Liceus
Paulo Dias de Novais e Salvador
Correia. Licenciou-se em Filologia
Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e
doutorou-se em Linguística Geral
e Aplicada pela Universidade René Descartes de Paris.
Professora do ensino secundário
em Angola, exerceu as funções
de coordenadora de Língua Portuguesa do Instituto Médio de Educação, foi chefe de sector, mais
tarde, coordenadora do departamento de Língua Portuguesa
do Instituto Superior de Ciências
da Educação de Luanda (ISCED-LUANDA) e directora do Instituto
Nacional de Língua do Ministério

da Cultura. Além de trabalhar em
investigação, Amélia Mingas foi
responsável pela cadeira de Linguística Bantu na Universidade
Agostinho Neto.
Entre 2006 e 2010, Amélia Mingas
foi directora executiva do Instituto
Internacional de Língua Portuguesa, com sede na cidade da Praia,
em Cabo Verde, tendo defendido
o estabelecimento de uma políti-

Amélia Mingas
foi directora
executiva do IILP,
tendo defendido
o estabelecimento
de uma política
linguística
comum aos oito
Estados que têm o
português como
língua oficial

ca linguística comum aos oito Estados que têm o português como
língua oficial.
Participou em vários seminários
e palestras ligados à problemática das línguas africanas e portuguesa, no interior e exterior do
país. Publicou Interferência do
Kimbundu no Português Falado
em Lwanda.
Amélia Mingas faz parte de uma
família de influentes músicos angolanos. De seu tio Liceu Vieira
Dias recebeu o ritmo e uma nova maneira de interpretar a música angolana. Ao irmão mais velho,
Rui Mingas ajudou a desenvolver
uma sonoridade própria, bem como também influenciou o irmão
mais novo, o também já falecido
André Mingas.
“Foi embora mais uma kamba que
eu tanto estimava, uma companheira de várias lutas pela liberdade em Angola. O país perdeu
uma cidadã culta, um quadro de
valor. Deixa-nos em dor”, disse à
Vivências Press News o nacionalista angolano Adolfo Maria.

O jornalista Salas Neto lançou o seu
novo livro de crónicas. A apresentação do livro foi da responsabilidade
da jornalista Maria
Luísa Rogério, numa
jornada teve com
outros motivos de
interesse, como uma
pequena sessão
de música ao vivo,
provavelmente com
a Gersy Pegado.

CAMINHO LONGO
– INICIAÇÃO À
ANTROPOLOGIA:
O SABER QUE NÃO SABIA
Gemelarte Camuanha
€10 | 72 PÁGS. | PERFIL CRIATIVO – EDIÇÕES

Nascido no Dondo, Cuanza-Norte,
o docente universitário, licenciado
em antropologia, pós-graduado em
administração de recursos humanos no sector público e mestre em
gestão de recursos
humanos, afirmou
que este é o seu
contributo que para
ajudar a descortinar
os meandros dos estudos desta ciência,
trazendo géneses de
antropologia.
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AGENDA

04-06
SETEMBRO

07-08

VIAGEM APOSTÓLICA
PAPA FRANCISCO
ESPERANÇA. PAZ. RECONCILIAÇÃO

PUB

Papa Francisco chega a Maputo
pelas 18h30 de 4 de Setembro.
O programa oficial inicia-se no
dia 5, com a visita ao Palácio da
Ponta Vermelha.
O dia 6 começa com uma visita
ao hospital do Zimpeto, onde o
pontífice fará uma saudação. O
momento conclusivo da viagem
será a Missa no Estádio do
Zimpeto.

SETEMBRO

12-13
SETEMBRO

19-05

SETEMBRO-OUTUBRO

24-25

VISITA DE ESTADO

CONCURSO

VISITA

CICLO

ASSEMBLEIA-GERAL

PRESIDENTE
DE ANGOLA

PROCULTURA

JOÃO LOURENÇO

MEMÓRIAS COLONIAIS

JOÃO LOURENÇO

PROMOÇÃO DO EMPREGO NAS ACTIVIDADES
GERADORAS DE RENDIMENTO NO SECTOR
CULTURAL NOS PALOP E EM TIMOR LESTE

VATICANO

CULTURGEST

SEDE DA ONU — NOVA IORQUE

O reforço da cooperação entre
Luanda e a Santa Sé será um dos
temas da audiência entre o Papa
e o Presidente. A autorização da
extensão do sinal da Rádio Ecclesia em Angola e um convite para
Francisco visitar Angola, como fizeram os seus antecessores João
Paulo II (Junho 1992) e Bento
XVI (Março 2009), serão temas
na agenda deste encontro.

Memórias Coloniais acolhe pessoas e projetos implicados em
continuidade na sua pesquisa.
AFRO-PORT Afrodescendência
em Portugal (ISEG) e Discursos
Memorialistas e a Construção
da História (Faculdade de Letras
Universidade de Lisboa) apresentam a conferência Políticas da
Memória Seletiva da historiadora Fatima Harrak.

João Lourenço participará
na74ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas,
onde a UE e os seus Estados-Membros se concentrarão
em três prioridades: 1.
prevenção de conflitos, paz
e segurança, 2. uma agenda
comum positiva, 3. empenhamento na reação aos
desafios mundiais.

SETEMBRO

QATAR

Angola e Qatar pretendem reforçar a cooperação nos domínios
do petróleo e gás, uma necessidade já expressa em Março na
visita do ministro das Relações
Exteriores, Manuel Augusto a
Doha. A visita de João Lourenço é
um sinal de que Luanda pretende
posicionar-se como destino dos
investimentos externos de Doha.

até

12

Até 12 de Setembro está aberto
concurso para atribuição de 12
bolsas de estudos internacionais
de mestrado, no ano lectivo
2019/20, nas áreas de Música e
Artes Cénicas. São elegíveis cidadãos dos PALOP e Timor Leste e
aí residentes. Informações em:
https://www.instituto-camoes.pt

OUTUBRO
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ÚLTIMA PÁGINA

O curador português João Fernandes é Agosto o director artístico
do Instituto Moreira Salles, no Brasil,
segundo a instituição, que “considera um privilégio tê-lo como sucessor
[do italiano] Lorenzo Mammì”.
“Fernandes projectou-se nas artes
como curador (entre 1996 e 2002) e
director (de 2003 a 2012) do Museu
de Serralves, no Porto, contribuindo
para transformar o magnífico espaço
cultural do norte de Portugal num
marcante endereço de arte contemporânea da Europa”, escreveu o instituto brasileiro, no anúncio do novo
director, publicado no seu site.
O Instituto Moreira Salles (IMS) recordou igualmente os sete anos de João
Fernandes como subdirector do Museu Rainha Sofia, de Madrid, desde
2012, e enumerou ainda algumas exposições promovidas pelo curador,
como as retrospectivas dedicadas
aos artistas Dara Birnbaum, Douglas
Gordon, Grazia Toderi, Tacita Dean e
Paula Rego, e aos brasileiros Antonio
Manuel, Cildo Meireles e Lygia Pape.
João Fernandes disse encarar a nova
função como “um desafio fascinante”, destacando que, no IMS, está
representado “muito do melhor que
se fez e faz” em língua portuguesa.
João Fernandes afirmou ainda que
o Brasil é “um país com formas extraordinárias de relação entre as culturas popular e erudita”.

Médico angolano na
medicina tropical
SAÚDE Especialista em doenças tropicais foi escolhido “por
unanimidade” para dirigir o Instituto de Higiene e Medicina Tropical
O médico Filomeno Fortes é o
novo director do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical
(IHMT), que pela primeira vez
será dirigido por um estrangeiro, divulgou Embaixada de
Angola em Portugal, na sequência de uma audiência de
Filomeno Fortes com o embaixador Carlos Alberto Fonseca.
A missão diplomática destaca
a eleição “por unanimidade”
do médico especialista em
doenças tropicais para dirigir o
IHMT, bem como o facto de se
tratar do primeiro estrangeiro
a assumir o cargo.
Filomeno Fortes é mestre em
Saúde Pública, doutorado em
Ciências Biomédicas e especialista em malária. Ao longo
da carreira exerceu em Angola
vários, cargos como director
de Saúde de Luanda, director Nacional de Controlo de
Epidemias, chefe de Departamento de Controlo de Doenças e director do Programa de
Controlo da Malária.

D.R.

João Fernandes no
Instituto Moreira
Salles no Brasil

!

O médico Filomeno Fortes
Actualmente, coordena o doutoramento em Ciências Biomédicas da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e
também integra o Conselho
da Federação Internacional de
Doenças Tropicais.
A eleição decorreu no início
de Agosto, em Lisboa, e foi
precedida de concurso internacional, apresentação pública da proposta de programa
para os próximos quatro anos

e defesa perante os membros
do Conselho do IHMT.
O instituto dedica-se ao ensino
e à investigação da saúde pública, medicina tropical, ciências biomédicas e epidemiologia, com especial incidência
na ligação aos países de língua
oficial portuguesa.
O instituto tem também um
programa de mestrados, doutoramentos e pós-graduações
com cerca de 500 alunos, mais
de metade dos quais frequentam as aulas à distância e com
recurso às tecnologias de informação e comunicação.
A maior parte dos alunos são
brasileiros, moçambicanos e
angolanos, mas o IHMT tem
actualmente estudantes de
mais de 20 nacionalidades.
O organismo fornece ainda
consultas de medicina tropical e das viagens, tendo, em
2017, feito 11.262 consultas do
viajante, 369 consultas de medicina tropical e administrado
21.658 vacinas.
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JORNALISTAS ANGOLANOS CRIAM
ASSOCIAÇÃO
Cerca de 20 jornalistas angolanos residentes em Portugal reuniram em Odivelas
para lançar as bases da futura Associação
dos Jornalistas Angolanos em Portugal. O
encontro serviu para apresentar a Comissão
de Honra presidida por Siona Casimiro e da
qual fazem parte nomes como Adolfo Maria,
José Baia, Luzia Moniz, Suzana Mata, Evaristo José, Guilherme Galiano, Luis Daniel
Traça e José Manuel Nunes “Zé Carioca”.
Carlos Gonçalves, membro da comissão instaladora fez a apresentação dos objectivos
e projectos da associação, sendo que nos
próximas semanas deverão ser apresentados os estatutos da associação e o respectivo conselho directivo. A instituição pretende “zelar pela condição social, profissional
e apoio dos jornalistas angolanos em Portugal”, é também objectivo criar conteúdos
informativos que abordem a realidade política, econômica e social de Angola junto
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O KANDANDU foi media partner da iniciativa

da sociedade portuguesa. Encontros com
associações homólogas, organismos institucionais e acções de formação fazem parte
do projecto.
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VER, OUVIR E FALAR

EM PORTUGUÊS
NOS ENTENDEMOS
UMA DAS MEMÓRIAS mais gratas que
tenho de Angola foi o interesse manifestado pelos alunos. Em todas as províncias o
querer saber mais era uma constante. Foi em
Angola que percebi a importância da nossa
língua como elemento unificador.
Quando se vive num país em que apenas se
fala uma língua não se tem a noção da importância de entender toda a gente. Do Minho
ao Alentejo, do Algarve a Trás-os-Montes, dos
Açores à Madeira falamos todos português,
desde sempre.
Esta é uma realidade que muitos desconhecem. Em Angola, como em alguns outros
locais, a diversidade e a riqueza linguística
são incomparáveis. Só essa diversidade linguística num só território justifica a importância de uma língua como veículo unificador.
Em Angola compreendi quão essencial é o
português para a comunicação no país. É a
língua que permite que uma nação inteira
se entenda. Por isso, a vontade de saber é
mais visível em Angola que em Portugal. A
necessidade de falar português, em Portugal,
não se questiona porque é tão natural como
respirar. Todos pensamos em português.
Talvez seja por isso que nunca tenha havido
uma política de língua bem-sucedida em
Portugal. Essa necessidade, porém, ganha
contornos incomensuráveis quando vista da
perspectiva de povos multilingues, como o
angolano. Quando um orientando de mestrado me dizia que, na província de Cabinda,
havia professores de Português apenas com
a 7ª classe, eu não conseguia acreditar. Mas
compreendi porquê ao saber que muitos cidadãos têm o primeiro contacto com a língua
na escola, e que muitas crianças e jovens em
casa só falam o idioma nativo da sua região.
Anos depois da minha experiência em
Angola, surgiu o KANDANDU como meio de
comunicação entre comunidades lusófonas.
Embora todos falemos português na equipa,
nem sempre nos entendemos a 100%. O
mesmo se verifica com as comunidades
espalhadas pelo mundo, com as pessoas
a quem pedimos textos e que constatamos
não terem percebido o pedido quando
nos enviam o que escreveram. Ou quando
temos de improvisar um texto para o lugar de
outro que não chegou porque alguém não
percebeu que a mais-valia da sua publicação
suplantava qualquer risco de exposição.
Em português podemos não comunicar a
100%, mas certamente chegaremos a muito
mais cidadãos e povos. E o KANDANDU chegará a todos os continentes onde a comunidade lusófona estiver.

