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Intervenção do Senhor Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira na Conferência do Dia 
de Africa “Parceria entre Portugal e o continente africano na actual crise”  
 
25 de maio de 2012 
 
 

Cinquenta anos atrás, Basil Davidson publicou Mãe Negra, um 

livro que rapidamente se tornou uma obra de referência para todos 

quantos, num ou no outro continente, se interrogaram sobre as relações 

entre Europa e África e procuraram que elas se estabelecessem e 

perdurassem de um modo diferente daquele que, ao longo dos séculos 

vários séculos que durou a colonização, permitiu que a Europa 

enriquecesse com o comércio com África, ao mesmo tempo que se 

afirmava um sentimento de superioridade racial. 

 

Logo a abrir o libro, escreve Basil Davidson: 

 

“Já decorreram cerca de quinhentos anos desde que a Europa e a 

África – o continente africano, a terra dos negros – se encontraram pela 

primeira vez e deram início a contactos comerciais. 

 

Depois deste primeiro encontro, africanos e europeus conheceram 

quatro séculos de amizades e hostilidades várias, o bom e o mau, os 

lucros e as perdas; e, durante todos esses anos, os destinos da África e da 

Europa foram-se entretecendo numa tessitura cada vez mais apertada. 

Veio depois a escalada das conquistas europeias e agora, já nos nossos 

dias, o fim do sistema colonial e o dealbar da África independente. E 

assim se completa o ciclo. As relações de igualdade e de respeito próprio 

que prevaleceram nos primeiros tempos desta longa ligação estão 

restabelecidas ou em vias de o serem”. 

 

A história dos últimos cinquenta anos demonstra que não foi tão 

fácil o estabelecimento de relações de igualdade, quanto previa Davidson. 

A conclusão do processo de descolonização foi um factor da maior 
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importância, lamentavelmente complicado pela posição do governo 

português.  

 

Nesses tempos desenvolveram-se, de todos o modo, importantes 

relações entre os dois Continentes. A política de cooperação para o 

desenvolvimento conduzida pela Comunidade Europeia e que beneficiou 

basicamente países africanos, apesar de todos os aspectos mais 

questionáveis, representou uma alternativa mais independente do que 

aquela que provinha dos blocos envolvidos na Guerra Fria. 

 

Não se deverá esquecer a importância de que se reveste a 

cooperação com África no próprio Tratado de Roma nem a menção 

explícita da Declaração Schuman ao desenvolvimento do continente 

africano, entendido como uma das tarefas fundamentais da Europa. Em 

1963, a celebração da convenção de Yaoundé corporizou um modelo 

especial de relacionamento entre os dois continentes. 

 

Quando Portugal aderiu às então Comunidades Europeias veio, 

aliás, a encontrar as suas antigas colónias entre os Estados membros da 

convenção de Lomé que substituíra a de Yaoundé. 

 

O alargamento da União Europeia a países sem tradição de 

relacionamento com o continente africano, a aposta em horizontes 

geográficos diferentes e um certo desencanto com os resultados da 

política de cooperação levaram a uma menor intensidade do 

relacionamento. 

 

Provavelmente que, neste ano de 2012, estamos bastante mais 

perto de o conseguir do que no período em que a descrença nas 

possibilidades de desenvolvimento do Continente Africano mais não fez 

do que alimentar o sentimento de superioridade que, ainda há poucos 

anos, o então presidente francês, Nicolas Sarkozy, expressou de forma 

particularmente desastrada numa intervenção que ficou conhecida como o 
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discurso de Dakar, em que apresentou o homem africano como um ser 

desinteressado do progresso e da História. 

 

As condições para o desenvolvimento de um relacionamento mais 

igualitário ficam a dever-se à conjugação de várias circunstâncias. Por um 

lado, a Europa debate-se com uma crise que tem conduzido à sua 

fragilização na cena internacional. Com a consequente crise do 

eurocentrismo. Por outro e, como iremos ver, o Continente Africano foi 

progredindo de uma forma nem sempre perceptível mas com sinais de 

consolidação nos últimos anos. 

 

Países membros da União Europeia interrogam-se, então, sobre se 

não se encontrará no relacionamento privilegiado com a África uma 

possibilidade mais efectiva de resposta a uma crise com que a União 

Europeia não consegue lidar. 

 

Saúdo, pois, entusiasticamente a iniciativa dos Senhores 

Embaixadores Africanos e, particularmente, da Embaixadora Decana, 

embaixadora de Marrocos de procurarem a Universidade para comemorar 

o dia de África e consagrarem o debate às relações entre os dois 

continentes, retomando a tradição dos grandes intelectuais africanos. 

 

A Universidade de Lisboa é, graças à acção decisiva do Reitor 

Sampaio da Nóvoa, uma universidade aberta ao mundo e às diferentes 

culturas.  

 

No dia 9 de Maio – dia da Europa – juntos, atestámos que a Europa 

que nos interessa é a da abertura aos outros continentes e às outras 

culturas, a Europa da solidariedade e da justiça. Hoje, 25 de Maio, Dia de 

África, acolhemos a festa do grande continente africano, com o orgulho 

de sermos uma das universidades europeias que mais coopera com 

universidades de África e que mais alunos acolhe com origem nestes 

países. 
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Houve, sempre, um caminho para fazermos juntos. Não aquele que 

impusemos pela violência e pelo preconceito, mas aquele que 

construímos na luta comum contra a opressão política e colonial e na 

afirmação da idoneidade dos nossos valores. 

 

Sujeitos a uma especial vigilância por parte da polícia política 

portuguesa, com o financiamento dos estudos dependente da tutela 

colonial, nem por isso a generalidade dos estudantes africanos deixou de 

cerrar fileiras com aqueles que nesta Universidade tanto contribuíram 

para abalar o regime, como foi devidamente recordado nesta Reitoria nas 

comemorações dos cinquenta anos da crise académica de 1962. 

 

Com grande felicidade, o génio criador de Medeiros Ferreira, um 

dos principais dirigentes associativos de então, definiu como objectivos 

para a Revolução Portuguesa a Democratização, Descolonização e 

Desenvolvimento. Estes foram objectivos comuns que os estudantes anti-

fascistas portugueses e anti-colonialistas africanos adoptaram e no seio do 

qual forjaram inesquecíveis amizades e solidariedades. 

 

O convite que me foi dirigido para intervir nesta cerimónia honrou-

me, sobremaneira, e estou muito grato àqueles que o estimularam, bem 

como àqueles que o concretizaram. Ele permite-me reencontrar 

problemáticas que sempre me interessaram, revisitar memórias perdidas, 

actualizar conhecimentos às vezes um pouco parados no conforto das 

certezas de certas épocas e prosseguir diálogos que, nalguns casos, como 

no do meu amigo-irmão Renato Cardoso, um dos mais promissores 

políticos cabo-verdianos, a morte estúpida e violenta interrompeu. 

 

Com mais ou menos dificuldades, Portugal cumpriu os três DDD: 

descolonizou, democratizou e desenvolveu.  

 

A insatisfação, a certa altura patente em sectores da sociedade 

portuguesa, quanto ao modelo de descolonização não deixou qualquer 
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rasto significativo que ultrapasse a nostalgia de tempos de vidas irreais e 

conforto fácil. 

 

A democratização, mesmo quando confrontada com a actual crise 

da democracia representativa ou com as imposições de uma cada vez 

mais opressiva limitação da soberania, é inegável. 

 

O desenvolvimento, assente, é certo, numa distribuição desigual de 

riqueza e na acentuação da natureza da sociedade dualista portuguesa, é 

inquestionável e só a ignorância ou má-fé podem justificar as loas que 

por vezes se ouvem aos bons velhos tempos. Que eram, de facto, velhos 

mas não eram bons. 

 

Em paralelo, o que se passou com a África e, em especial, com as 

antigas colónias portuguesas? 

 

A promessa das independências cumpriu-se. Nalguns casos, foi 

acompanhada da manutenção ou eclosão de sangrentas guerras civis, 

noutros de uma instabilidade política e social que tarda a extinguir-se. 

Neste contexto, a democratização e o desenvolvimento não foram fáceis, 

mas é deles que é preciso falar e é sobre eles que importa reflectir. 

 

Como nos recordava Renato Cardoso, em 1986, a África teve de 

resolver problemas prévios, “ resolveu a questão do “ser”. Ser entidade, 

ser país, ser parte na história”. 

 

No caso das antigas colónias portuguesas não se pode, de resto, 

esquecer que, dada a persistência da colonização, a independência não 

teve lugar no período dos anos 60 em que houve sinais de optimismo e de 

crescimento económico. 

 

Os africanos explicarão as razões que estiveram na base de décadas 

de estagnação. Ha-Joon Chang, professor de economia de Cambridge e 

um dos mais estimulantes pensadores alternativos na interessante 
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monografia 23 coisas que nunca lhe contam sobre a economia, explica 

de modo convincente que as políticas erradas conduzidas pelo FMI e 

Banco Mundial levaram aos péssimos resultados económicos do 

Continente, sujeito a aplicação de regras únicas e de forte 

condicionalidade. Em Stiglitz podem-se encontrar algumas explicações 

que se não afastam muito da mesma matriz. 

 

A última década do século passado corresponde a um período 

especialmente negativo para a África, com um sentimento generalizado 

de descrença a atingi-la, parecendo que os benefícios que a globalização 

trouxera a outros continentes não chegariam até ela. Em 2000, o The 

Economist, numa das suas célebres capas – esta a preto e branco - não 

hesitava em falar no Hopeless Continent. O continente sem Esperança 

 

Diversamente, a Europa vivia uma época de aparente expansão e 

auto-satisfação. Ultrapassada a divisão do Continente, prosseguido com 

aparente sucesso o reforço da integração económica, criada a moeda 

única num conjunto significativo de países, pode falar-se num euro-

optimismo em vivo contraste com o afro-pessimismo. 

 

Coerentemente com as ideologias dominantes, a Europa procurou, 

sobretudo, criar uma rede de protecção para o exterior, aproximou-se 

crescentemente do modelo espelhado no consenso de Whashington e a 

generosidade da sua política de apoio ao desenvolvimento desceu 

significativamente. 

 

Não se deverá, todavia, esquecer que, na viragem do século, 

cinquenta e cinco por cento da ajuda ao desenvolvimento e dois terços 

das doações a África provinham da União ou dos seus Estados membro.  

 

O continente africano conheceu, contudo, uma significativa 

evolução ao longo da primeira década do século XXI, que acabou por ser 

exuberantemente reconhecida pelo The Economist que, quase doze anos 

volvidos, intitulou uma capa bastante mais colorida e com a bela imagem 
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de uma criança brincando com um papagaio Africa is Raising. A África 

está a descolar, alertando os distraídos para uma discreta evolução que, 

entretanto, ocorrera e que teve como sinal mais visível o facto de a 

Europa ter resistido à crise financeira melhor do que outras áreas 

geográficas e, sobretudo, a Europa. 

 

Aquilo que o The Economist fez foi trazer para o grande público 

um movimento que vinha sendo assinalado em múltiplos relatórios 

económicos, análises de consultoras e instituições financeiras 

internacionais, incluindo o muito recente estudo do FMI de Abril deste 

ano. 

 

Impressiona na interessante cobertura que a revista britânica faz 

das transformações em África a especial importância que é atribuída ao 

facto de o tycoon do cimento nigeriano, Aliko Dangote, ter passado a ser 

a pessoa de raça negra mais rica do mundo, ultrapassando a afro-

americana Oprah Winfrey. Com objectivos mais ou menos 

sensacionalistas, vários órgãos de informação têm dado conta da 

existência de um significativo conjunto de grandes fortunas africanas que 

parecem indiciar o sucesso das políticas de black empowerment levadas a 

cabo em diversos países. 

 

Se este tipo de informação parece favorecer a leitura de que o 

modelo de desenvolvimento que está a ser implementado em muitos 

países africanos assenta numa profunda desigualdade na distribuição do 

rendimento, ele representa simultaneamente a imagem mais visível de um 

fenómeno que justifica muito do optimismo económico em torno do 

continente, ou seja o aparecimento de uma classe média com um 

apreciável poder de compra que atrai investimento estrangeiro e cria 

emprego. 

 

Algumas previsões apontam, aliás, para que em 2015 a classe 

média africana possa atingir a dimensão da classe média indiana, o que 

não deixa de representar uma boa notícia, num domínio em que todos 
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gostaríamos de passos espectaculares mas em que temos, provavelmente, 

que nos alegrar com pequenos passos. 

 

Mesmo que, no contexto do investimento directo, a África continue 

a ser destinatária de uma pequena parcela, que em pouco excederá os 

cinco por cento, os inquéritos conduzidos junto de empresários mostram 

um consistente optimismo quanto ao futuro. 

 

Dois factores merecem ser especialmente realçados: o primeiro 

consiste no facto de começar a existir investimento africano feito no 

próprio continente e não apenas no exterior, o segundo traduz-se na 

diversificação do investimento, que deixa de se concentrar nas áreas 

tradicionais das indústrias extractivas e das infra-estruturas para se 

estender às áreas dos serviços, das telecomunicações e da agricultura. 

 

De repente, parece ter-se acordado para que sessenta por cento da 

área de terras aráveis se encontra em África e que a sua exploração 

permitirá aliviar extremamente o problema da escassez alimentar. 

Importará, claro está, que o investimento no sector se não destine apenas 

à exportação mas sim a satisfazer as carências alimentares africanas. 

 

O desenvolvimento, relativamente recente, do comércio inter-

africano está também a constituir uma das explicações para o sucesso 

africano e a contribuir para a até agora demonstrada resiliência á crise 

financeira ocidental. 

 

A expensão do sistema financeiro africano, assente numa acrescida 

sofisticação tecnológica e o desenvolvimento de mercados de capitais tem 

vindo a criar condições progressivamente mais favoráveis ao 

investimento. 

 

A entrada em força de um novo player – A China – que reavivou 

os seus laços com África especialmente a partir de 2006, aproveitando o 

vazio criado pela distracção de outros investidores diversificou e 
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aumentou radicalmente as possibilidades de financiamento e de obtenção 

de investimento. A apreciação dos problemas que o investimento desta 

origem cria e que têm sido alvo de tão acesa polémica em meios de 

comunicação ocidental, não podem naturalmente aqui ser apreciados, tal 

como não o podem os dos restantes investimentos. 

 

Num cenário em que o optimismo quanto ao futuro económico da 

África praticamente só conhece reticências relacionadas com a evolução 

da economia mundial e, especialmente da Europeia, tem sido assinalada a 

alta taxa de crescimento da África sub-sahriana, acima dos cinco por 

cento em 2011. 

 

Muitos dos que aqui estão presentes pensarão – sei de trocas de 

impressões com alguns que pensam – que o retrato que aqui se apresenta 

é demasiado cor-de-rosa, avivando ainda mais as cores da já bastante 

colorida capa do The Economist. Não ignoro a manutenção das múltiplas 

dificuldades e das situações de miséria e fome que interpelam a nossa 

consciência. Não esqueço o espectáculo dos Estados falhados, das tensões 

étnicas, das perseguições cruéis. 

 

Mas, por uma vez, há fortes e continuados sinais positivos. O 

Banco Mundial considera necessário aumentar o crescimento para mais 

de 7 por cento ao ano para eliminar a pobreza mas, apesar de toda a 

tradicional prudência, considera que a África pode estar no limiar de um 

take off semelhante ao da China de há trinta anos ou da Índia de há vinte. 

 

A referência e comparação é, de resto, necessariamente a Ásia e, 

desse ponto de vista, é bastante sugestiva a referência que crescentemente 

vem sendo feita nos meios económicos aos leões africanos em 

comparação com os tigres asiáticos do século passado. 

 

Provavelmente, eles estão apenas em movimento, como afirma um 

relatório muito recente de uma prestigiada consultora económica 

internacional. Mas quem nos diria a nós e àqueles que pensavam que o 
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homem africano se tinha desinteressado do progresso, que a imagem dos 

leões surgiria? 

 


