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A
nalistas contactados pela 

Lusa consideram que 

o próximo Presidente 

angolano poderá enfrentar 

difi culdades em governar 

devido ao  poder  de 

José Eduardo dos Santos, que 

permanecerá como líder do MPLA 

até 2018. “Eduardo dos Santos 

quer afastar-se da Presidência, 

mas quer manter algum poder 

sobre a máquina do Estado e sobre 

o motor económico e político 

do país”, declarou João Paulo 

Batalha, presidente da associação 

Transparência e Integridade.

“Haverá uma mudança histórica 

com a saída de José Eduardo dos 

Santos da Presidência, mas este foi 

um processo de sucessão gerido pe-

lo próprio Presidente, com vontade 

que parece óbvia de manter algum 

poder nas sombras através da presi-

dência do partido, que obviamente 

condicionará muito o papel do Es-

tado” e do futuro Presidente, disse 

o responsável da Transparência e 

Integridade.

Para Batalha, este poder nas 

sombras materializa-se “através 

da permanência de pessoas de 

confi ança de Eduardo dos Santos 

em cargos-chave, incluindo mem-

bros da sua família, na gestão de 

algumas empresas, como é o caso 

da fi lha Isabel dos Santos à frente 

da Sonangol e o fi lho José Filome-

no dos Santos do Fundo Soberano 

angolano”. O presidente da associa-

ção acrescenta que “é difícil saber, 

nestas circunstâncias, que mudan-

ças políticas, económicas e sociais 

verdadeiramente serão possíveis”. 

“Numa primeira fase, vai haver uma 

continuidade do poder e, depois, 

um distanciamento que vai correr 

após 2018 com a retirada de Eduar-

do dos Santos de presidente do par-

tido MPLA”, refere Fernando Jorge 

Cardoso, economista especialista 

em estudos africanos.

“O novo Presidente, que muito 

provavelmente será o candidato 

do MPLA, vai ter pela frente, nos 

primeiros tempos da governação, 

uma situação em que não vai poder 

Analistas apontam dificuldades 
que novo Presidente enfrentará

mexer muito na estrutura que lhe é 

deixada, porque que tem um contra-

poder exactamente ao lado, um con-

trapoder real”, diz. Segundo Cardo-

so, “as condições objectivas do país 

não vão dar margem de manobra ao 

novo poder presidencial para poder 

ganhar um ‘élan’ sufi ciente para re-

solver as questões graves que o país 

enfrenta e que não são possíveis de 

resolver enquanto a principal e qua-

se única fonte de rendimento do OE 

vier das receitas do petróleo”. 

Para Eugénio Costa Almeida, in-

vestigador do Centro de Estudos 

Internacionais do Instituto Univer-

sitário de Lisboa (CEI-IUL), “é um 

pouco difícil ter uma perspectiva 

do que vai acontecer diante de uma 

situação que nunca ocorreu, já que 

é a primeira vez que Angola vai a 

eleições e o Presidente, que esteve 

muitos anos no poder, não irá con-

correr novamente ao cargo”. Diz 

Costa Almeida que “João Lourenço 

[o candidato do MPLA] poderá ten-

tar, discretamente alterar algumas 

linhas da política do partido” “Se vai 

conseguir fazer estas mudanças ou 

não já é uma outra questão”, diante 

do quadro de poder de Eduardo dos 

Santos e do MPLA na máquina do 

Estado, acrescenta.

Para Batalha, “são muitas incóg-

nitas e poucas as certezas”: “Não 

sabemos qual é o programa de João 

Lourenço, o que quer concretizar e 

nem sabemos muito bem como evo-

luirá a vontade do MPLA e o poder 

que Eduardo Santos e alguns dos 

seus protegidos continuarão a ter. 

A vontade do actual Governo parece 

ser ainda de garantir a imunidade 

dos agentes envolvidos em corrup-

ção. O que o novo Presidente, o novo 

Parlamento, poderão fazer também 

é uma incógnita.”

Conceição 
Legot nasceu em 
Luanda em 1938. 
Vive em França 
desde que fugiu 
da PIDE. Nelo 
só votou nas 
eleições de 1992

sem votar. Este assunto fi cou prete-

rido pela situação da guerra.”

“Pensar em Angola longe dela”

Porque vivem num espaço de 

maior liberdade, em que a circula-

ção da informação também é maior, 

em que “a aparente coacção [relati-

vamente às escolhas eleitorais] ou a 

retaliação são mais difusas”, as pes-

soas da diáspora “têm um olhar di-

ferente”. Esse olhar diferente é uma 

coisa que o poder em Angola teme? 

“Temer, não. Mas é um olhar que 

incomoda.”

Manuel Luís Dias dos Santos “Ne-

lo” (“nome de casa”) nasceu há 46 

anos em Luanda. Angola é também 

o país onde nasceu a sua primeira 

fi lha, hoje com 21 anos. A infância, 

adolescência e parte da idade c

Os analistas 
consideram 
que José 
Eduardo Santos 
condicionará a 
acção do futuro 
Presidente

BREVES
Amanhã

Campanha eleitoral

Angolanos com 
tolerância de ponto 
no dia das eleições

Media favoreceram 
MPLA, diz Sindicato 
dos Jornalistas

Amanhã será dia de 
tolerância de ponto em 
Angola devido à realização 
das eleições, decisão tomada 
pelo ainda Presidente 
José Eduardo dos Santos 
que só não abrange os 
trabalhadores em regime 
de turnos. Para estes é 
obrigatória a dispensa pela 
entidade empregadora, pelo 
tempo necessário para que 
possam exercer o seu direito 
de voto, nos termos da 
legislação em vigor. Segundo 
a Comissão Nacional Eleitoral 
de Angola, há 9.317.294 
eleitores em condições de 
votar.

O Sindicato dos Jornalistas 
Angolanos (SJA) considerou 
ontem que os órgãos de 
comunicação “tiveram uma 
actuação desequilibrada 
e parcial a favor do MPLA” 
durante a campanha 
eleitoral e que por isso 
“não cumpriram com o seu 
papel”. O secretário-geral 
do SJA, Teixeira Cândido, 
disse que os “maiores 
desequilíbrios” foram 
registados na cobertura da 
Rádio Nacional de Angola 
(RNA), Televisão Pública de 
Angola (TPA) e na televisão 
privada angolana TV Zimbo. 
Já a Rádio Despertar, 
afecta ao partido do “Galo 
Negro”, “foi totalmente 
desequilibrada a favor da 
UNITA”. Setenta por cento 
dos seus espaços noticiosos 
foram concedidos ao maior 
partido da oposição.


