
Há pouco mais de um mês, vimos 
o continente africano numa 
espécie de efervescência 
emocional devido à decisão  
do Tribunal Supremo no Quénia, 
que anulou as eleições por 
alegadas irregularidades. 
Esta semana o candidato Raila 
Odinga retirou a sua candidatura, 
a fim de que estas sejam adiadas 
e sejam indicadas novos membros 
na comissão eleitoral. Estamos  
em presença de um novo 
paradigma na luta pela 
democratização do continente? 
Foi uma pedra no charco, mas extra-
polar para todo o continente penso que 
será um pouco arriscado. O que se pas-
sou no Quénia — e o que a seguir se de-
senrolou —, além de ter sido um facto 
local, deve ter deixado algumas pulgas 
de sobreaviso para que no futuro, 
aquelas que pensem — e sabemos de 
casos recentes de líderes governativos 
que fizeram alterar as suas Constitui-
ções para prolongarem os cargos, no-
meadamente, presidenciais, como fo-
ram, na última década, casos do Tcha-
de, do Zimbabwe, dos Camarões, do 
Uganda, Djibuti e, mais recentemente, 

com algum impacto, desta vez, na co-
munidade internacional, no Burundi 
— não virem a ser afectados com “gol-
pes” destes. Mas que deu algum alento 
à comunidade democrática africana, 
isso é uma realidade. Se será um novo 
paradigma no nosso Continente, vere-
mos. Tenho algumas reservas. 

Que significado pensa que teve 
e terá o episódio do Quénia para 
os outros países africanos, caso 
o inédito ocorra: a reconfiguração 
da comissão eleitoral? 
Cada Estado tem as suas leis internas e, 
por esse facto, esperar que um facto 
ocorrido no Quénia possa influenciar 

directa ou indirectamente os restantes 
Estados africanos será esperar demais. 
A prova disso é o facto de o Quénia não 
só não ter alterado a sua Comissão elei-
toral como, por via disso, o principal 
candidato oposicionista e que levou o 
Tribunal Supremo a anular o acto elei-
toral, Raila Odinga, a desistir do próxi-
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de resto se encontrou para 
se travar as ressonâncias 
da Primavera África? 
Mais passíveis de serem inspiradoras, 
na minha opinião, têm sido as contí-
nuas manifestações na África do Sul 
contra Jacob Zuma por actos de cor-
rupção e má condução governativa. E, 
todavia, havendo casos similares pelo 
continente, não têm sido inspirativas. 
Quer melhor caso do que aconteceu na 
Costa do Marfim para ver o quanto 
pouco inspirador têm sido os actos por 
uma Democracia governativa mais sã 
do que o ocorrido aqui? Quantas frau-
des não continuaram a ocorrer? 

Neste momento, o recuo 
de Odinga pode vir a deixar o país 
em situação de completa 
instabilidade, caso não se cancele 
a realização das eleições? Ou seja, 
da mesma maneira que pode ser 
inspirador a decisão do tribunal, 
poderá sê-lo também caso 
o desfecho seja a continuidade 
do processo com a mesma 
comissão eleitoral? 
Veremos se o recuo é definitivo, até 
porque ainda não formalizou essa de-
sistência anunciada na passada terça-
-feira. Ontem o Tribunal Supremo de-
cidiu admitir à repetição das eleições 
do próximo dia 26 de Outubro, todos os 
candidatos — o que se compreende, 
dado o acto eleitoral, ainda que numa 
segunda volta, anterior ter sido anula-
do. Como já afirmei, Odinga ponderou, 
digamos, a desistência, devido a não 
alterações que levaram à anulação das 
eleições presidenciais, nomeadamen-
te da forma e composição da comissão 
eleitoral. Mas, talvez, esta posição do 
Tribunal Supremo o faça repensar na 
sua desistência. De qualquer forma, 
até ao dia 26 veremos qual será a posi-
ção definitiva do Tribunal Supremo. 
Agora que temo e não seja de descartar 
que o país possa entrar numa espiral 
de muita contestação e alguma violên-
cia é um facto. Esperemos que o bom 
senso, até porque Uhuru Kkenyatta já 
fez saber que quer alterar tudo, princi-
palmente o Tribunal Supremo, para 
que não se repitam “anulações”. Quero 
crer que haverá mesmo bom senso. O 
mundo político africano, e não só, es-
tará com os olhos na principal econo-
mia do leste do continente… 

Todo esse debate decorre 
de uma questão que se chama 
democracia, assunto que desperta 
sempre acesas discussões sobre 
se África deve ou não ter o seu 
modelo de democracia que 
se ajuste a características 
próprias do continente. 
A questão é necessariamente 
de modelos ou de vontade? 
De ambas. A Democracia assenta num 
modelo único: o Povo no Poder. Para lá 
chegar há várias formas, mas a mais 
correcta é através de um acto eleitoral 
justo, livre e transparente. Para isso é 
necessário vontade, principalmente, 
dos que já estão no Poder. 

Há duas décadas, África era 
notícia por guerras, golpes 
de Estado, fome, miséria. Hoje, 

as discussões estão muito 
voltadas para os efeitos pós-
-eleitorais e houve mesmo alguns 
exemplos de mudanças de regime 
por via das urnas. Porque é que 
pensa que esse processo 
de amadurecimento democrático 
custa a vingar no continente? 
Poder gera poder. E alguns dirigentes 
vêem no poder uma forma de se eter-
nizarem no “Olimpo” com os benefí-
cios daí decorrentes. Despotismo, por 
vezes, bem absoluto, corrupção, com-
padrio, são factores que levam à ma-
nutenção de algum status quo e do não 
“amadurecimento democrático no 
continente”. Recordemos, Zuma. Já foi 
condenado, é alvo constante de mani-
festações contra a sua manutenção no 
poder, tem críticas ferozes dentro do 
partido, mas quando vão a votos no 
Parlamento para a sua eventual depo-
sição, acaba sempre por se manter. 

É difícil falar-se já num “tronco 
comum” no processo da afirmação 
da democracia em África? 
Ou seja, o que há de comum 
nesses processos eleitorais que 
vão decorrendo no continente? 
Só vejo um tronco comum, diria dois 
troncos comuns neste processo. Um é 
o acto eleitoral puro, ou seja, o voto e, o 
outro, salvo raríssimas situações, Na-
míbia, Botswana, denúncias de pouca 
transparência nos actos eleitorais. A 
grande maioria, comprovadamente 
bem denunciadas. Mas, também, na 
maioria dos casos, os interesses insta-
lados, leva uma hipócrita comunidade 
internacional a acolher os resultados 
obtidos o que faz perpetuar a manu-
tenção ilegítima de muitos dirigentes 
governativos. Olhe, veja aqui um pou-
co acima, na RDC… 

Até aqui a Primavera Árabe 
parece ter sido o grande mote 
para transformações 
no continente, no entanto, houve 
o problema de o poder transferir-
-se das instituições políticas para 
as massas. O que poderia ser 
melhor do que a Primavera Árabe 
para o continente africano? 
Há muito que a Primavera Árabe dei-
xou de ser um possível mote para as 
transformações democráticas que de-
sejamos para o Continente. Recorde-
mos o que deu na Líbia para deixarmos 
de a desejar. Quando foi o fim de 
Gbagbo, ainda tivemos essa esperança 
que a primavera tinha chegado ao res-
to do Continente. Depois constatámos 
que tinha sido de pouca duração e con-
sistência. Precisamos de algo que real-
mente nos inspire e que seja para per-
durar. Mas para que perdure é, preciso, 
primeiro, que as mentalidades dos 
nossos dirigentes alterem substan-
cialmente. Não basta invocar um 
nome para dizerem que é o marco na 
Governação. Ao fazerem-no e não o 
cumprirem estão a ser aquilo que a 
maioria é, hipócritas e prepotentes. E o 
nome que muitas vezes evocam é o de 
Madiba. Para que tenhamos dirigentes 
desprendidos, mas responsáveis, na 
linha de Mandela, as mentalidades te-
rão de ser muito reformuladas. Man-
dela pode ser o modelo.

 

«Há muito que 
a Primavera Árabe 
deixou de ser um 
possível mote para 
as transformações 
democráticas que 
desejamos para 
o Continente»   

«Uhuru Kkenyatta 
já fez saber que 
quer alterar tudo, 
principalmente o 
Tribunal Supremo, 
para que não 
se repitam 
“anulações”»  

«Despotismo, por 
vezes, bem absoluto, 
corrupção, 
compadrio, são 
factores que levam 
à manutenção 
de algum status quo 
e do não 
“amadurecimento 
democrático 
no continente”» 

«Mais passíveis 
de serem 
inspiradoras, 
na minha opinião, 
têm sido 
as contínuas 
manifestações 
na África do Sul 
contra Zuma»

mo acto por não ter sido alterada a com-
posição da Comissão eleitoral. Daí… 

Independentemente disso, 
a posição de Odinga — de 
terminantemente não aceitar os 
resultados — pode ser inspiradora 
e não encontrar um entrave como 
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Situações como as que se 
assistem na RDC são ou não um 
mau presságio para o continente? 
Mais de que um péssimo presságio tudo 
o que se passa na RDC está a contribuir 
para que uma zona do Continente este-
ja em constante ebulição: política, so-
cial e militar. E a manutenção ilegal de 
Kabila no poder não ajuda. 

A RDC é um cancro para os países 
limítrofes sobretudo a norte? 
Não quero ser tão dramático, mas Áfri-
ca, em geral, e a SADC, em particular, 
têm de tomar uma posição clara sobre 
o país. São revoltas atrás de revoltas; 
crises sociais e políticas em perma-
nência, exércitos privados que nascem 
e crescem como capim. E o problema é 
saber se a causa – ou o tumor – está na 
RDC ou se é provocado por efeitos ex-
ternos. E, na maioria dos casos, os ac-
tos subversivos que põem a região em 
ebulição, partem do exterior limítrofe. 
Uns para alterar o status quo vigente, 
outros para o manterem… Só temo que 
um dia alguém se lembre de fazer à 
RDC o que fizeram com o Sudão; não se 
entendem, dividimo-los… 

Consegue prever um desfecho 
para a situação da RDC? 
Tudo o que se passa no grande “jacaré” 
africano – um termo que usei numa 
conferência em Luanda em 2009 e que 
mantenho (enquanto o “jacaré” estiver 
adormecido, estaremos, nomeada-
mente nós, sossegados; no dia que ele 
despertar, será o grande poder em Áfri-
ca e, principalmente, na região com to-
das as consequências que daí advie-
rem) – como dizia, tudo o que se passa 
no grande “jacaré, ou seja, na RDC, terá 
impacto sempre na região. Como há de-
masiados interesses externos para ge-
rir e porque ninguém quer o despertar 
desse “jacaré” não consigo, com toda a 
honestidade, [prever] qual será o desfe-
cho. Aquilo que quereríamos, uma re-
gião calma, pacífica e desenvolvida, 
parece não ser aquilo que outros dese-
jam. E isso pode trazer, e tem trazido, 
benefícios económicos a terceiros. 

As eleições foram agora adiadas 
para 2019. O acordo patrocinado 
pela Igreja Católica parece ter 
sido posto de parte. Que razões 
objectivas levariam um Presente 
cessante a protelar a realização 
das eleições da qual não 
é candidato? 
A mesma razão que leva outros a alte-
rarem as suas Constituições para po-
derem voltar a recandidatar-se com a 
certeza de permanecerem no poder: o 
poder. Kabila sabe que tem muitos 
problemas e muitos anti-corpos que 
acumulou ao longo dos seus manda-
tos. Alguns destes problemas estão 
fortemente manchados com sangue. E 
ele sabe que não se podendo recandi-

datar, nem tem garantias que não irá 
ser levado a Tribunal para responder 
por actos ilícitos e graves ocorridos na 
vigência da sua desastrosa governa-
ção. Mesmo que, internamente, ele 
consiga fazer aprovar uma lei que o li-
vre de eventuais penalizações jurídi-
cas, Kabila sabe que estas leis não te-
rão qualquer efeito prático, caso seja 
levado a Tribunal Penal Internacional. 
E há casos destes já julgados e conde-
nados; ruandeses, líbios, al-Bashir, do 
Sudão, por exemplo, ou Jean-Pierre 
Bemba, por exemplo, que tinha obtido 

proteção jurídica na RDC, quando se 
tornou vice-presidente e acabou con-
denado no TPI a 18 anos de prisão por 
crimes contra a Humanidade. 

Acredita que Kabila terá algum 
trunfo na manga e deverá usá-lo 
quando achar que lhe convém? 
Quando uma “fera” se sente acossada 
tudo fará para se libertar do aperto 
onde está. Não creio que Kabila esteja a 
manter a actual situação política na 
RDC se não estivesse bem protegido. 
Depois do acordo com a Igreja Católica, 
rubricado no último dia do ano passa-
do e que previa a partilha do poder com 
a nomeação de um primeiro-ministro 
da oposição e eleições este ano, Kabila, 
em Junho passado afirmou, numa en-
trevista à revista alemão der Spiegel, 
que, e cito, “Nunca prometi nada (...) 
“Quero organizar eleições o mais rapi-
damente possível”, (porque) “Quere-
mos eleições perfeitas, não apenas 
eleições”. Ou seja, deu o dito por não 
dito. Ora com as sangrentas manifes-
tações que têm ocorrido em várias lo-

calidades do país, nomeadamente em 
Kinshasa, com as crises sociais e mili-
tares com a fuga de milhares de refu-
giados, se Kabila mantém o seu dis-
curso e atitude, é porque se sente bem 
protegido, daí não me parecer precisar 
de usar algum trunfo. Terão de ser os 
países limítrofes, designadamente, o 
nosso, a pressionar Kabila para que 
cumpra o acordado. Se será possível? 
Isso só o tempo o dirá. 

A Guiné-Bissau é um bom exemplo 
de como os acordos internacionais 
nem sempre podem ser a solução 
para problemas internos 
em África? 
Realmente, parece que Guiné-Bissau 
pode ser visto como um paradigma do 
que não se deve fazer. Acordos com 
partes não interessadas em cumpri-
-los. Tal como Kabila na RDC. Quando 
a vontade de permanecer no poder, 
mesmo que eleitos por via democráti-
ca e de forma transparente e justa, é 
enorme, não há acordos que valham.E 
creio que digo tudo.  

Qual o seu prognóstico sobre 
o continente nas próximas 
duas décadas?  
Gostava de ser um profeta como Merlin 
para poder dar-lhe uma resposta que 
pudesse ser clara e objectiva. Se nos re-
cordarmos do NEPAD e das expectati-
vas criadas e não cumpridas, fiquemos 
pela expectativa que o África 2020 pos-
sa trazer alguma esperança ao conti-
nente. O que se passa actualmente no 
Continente a nível governativo, e como 
não vejo que se criem escolas para polí-
ticos de futuro mais justos e cumprido-
res das regras democráticas e constitu-
cionais, as minhas expectativas são 
pouco animadoras.

«A manutenção ilegal 
de Kabila no poder não ajuda»

◗ «Não creio que 
Kabila esteja 
a manter a actual 
situação política 
na RDC se não 
estivesse bem 
protegido»
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