
Atas do 1.o Congresso Internacional de 

Angolanística 
L I S B O A ,  17  E  18  D E  O U T U B R O  D E  2 019

Angola Research Network



Ficha técnica

SANTOS, Filipe Delfim, ed. (2020) Atas do 1.º Congresso Internacional de Angolanística, Lisboa 
17-18 de outubro de 2019, Lisboa: CEDESA.

© 2020, Angola Research Network & Autores.

1.a edição: junho de 2020.

Capa: Terraço da Capela da Casa Grande, hoje Museu Nacional da Escravatura, Morro da Cruz, Belas © 
2019 RASV.

ISBN: 978-989-33-0665-9

Difusão: Angola Research Network,

angolaresearchnetwork@gmail.com.

i



APOIO:



Índice

Elenco dos Congressistas

A Angolanística como disciplina académica

por Filipe Delfim Santos

Angola nos caminhos do centro-globalismo africano

por Eugénio Costa Almeida

O Sul de Angola – História, Oralidade e Ficção

por Jorge de Abreu Arrimar

Literatura e ética em “Se o passado não tivesse asas”

por Bianca Cardoso Batista

O Poder Tradicional em Angola: atitudes dos angolanos face aos sobas

por José António Carochinho

Literatura angolana: educação para os valores na aula de Português

por Carla Ferreira

A afirmação do semba na Luanda colonial

por Pedro David Gomes

Já temos as leis, só nos falta ter direitos!

por Alex Ferreira Magalhães

iii



A tributação do consumo em Angola e a transição para o IVA – uma abordagem comparativa

por Maria Luísa F. C. de Almeida Pais e Pablo Alian Lamorú Torres

Novos caminhos para Angola, novos rumos para a pesquisa

por Justin Pearce

L’Angola, 4ème producteur mondial de diamants

por David Renous

O general Mapache e o hacker Maxim Djalma

por Pedro Garcia Rosado

Da negritude à realidade do negro nos poemas de Agostinho Neto e Geraldo Bessa Victor

por Salvador B. D. Tito

Membros da Angola Research Network

iv



Elenco dos 
Congressistas

Sessão de Quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Sessão Plenária de Abertura

Filipe Delfim Santos (Univ. Nova) – Alocução de boas vindas do Convenor.

Justin Pearce (Univ. Cambridge) – Novos caminhos para Angola, novos rumos para a 
pesquisa.

Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) – A História de Angola e as suas fontes: a 
arqueologia, a oralidade e a escrita.

Painel 1 – Problemáticas da História de Angola

Moderadores: Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) e Jean-Michel Mabeko-Tali (Univ. 
Howard).

Jean-Michel Mabeko-Tali (Univ. Howard) – Ciências sociais e política: algumas 
considerações sobre o ensino da História em Angola desde a Independência.

Margarida Paredes (ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa) – O movimento feminista 
em Angola, a nova travessia das mulheres angolanas inaugurada nas lutas de libertação 
anticolonial.

Vasco Martins (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) – Do medo à 
esperança: o ressurgir da memória de Jonas Savimbi em Angola.

Jorge Arrimar (Pesquisador independente) – História, oralidade e ficção.

Painel 2 – Cobertura jornalística de atos eleitorais nos PALOP: o lugar de 
Angola nos media portugueses

Moderador: Maria José Mata (Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Escola Superior de 
Comunicação Social (ESCS).
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Fernanda Bonacho (IPL-ESCS), Maria Inácia Rezola (IPL-ESCS), Anabela Lopes (IPL/
ESCS), João Manuel Rocha (ISCTE-IUL/Jornalista; IPL-ESCS), Cláudia Silvestre (IPL-ESCS), 
Júlia Leitão de Barros (IPL-ESCS) e Fátima Lopes Cardoso (IPL-ESCS/Jornalista) – 
(In)visibilidades: a cobertura noticiosa das eleições em Cabo Verde (2016), Angola (2017), 
São Tomé e Príncipe (2018) e Guiné-Bissau (2019).

Anabela Lopes (IPL-ESCS), Cláudia Silvestre (IPL-ESCS), Jorge Trindade (IPL-ESCS) e 
Maria José Mata (IPL-ESCS) – Transições: o olhar dos jornais sobre os resultados das 
eleições gerais angolanas (2017) e das presidenciais brasileiras (2018).

Fátima Lopes Cardoso (IPL-ESCS/Jornalista) e Maria José Mata (IPL-ESCS) – Olhares: 
como as imagens contam a vitória.

Painel 3 – Direito, política e relações internacionais

Moderador: Rui Santos Verde (Univ. Oxford).

José António Carochinho (Univ. Lusíada/Univ. Lusófona de Lisboa) – O poder tradicional 
em Angola: atitudes dos angolanos face aos sobas.

Aurobindo Xavier (Sociedade Lusófona de Goa) – Situação atual e perspetivas das 
relações Índia/Angola.

Painel 4 – Linguagens e literaturas

Moderador: Filipe Delfim Santos (Univ. Nova).

Mbyavanga Emília Bundo (Univ. Agostinho Neto/Univ. Minho) – Os provérbios, as 
culturas e as cores: um olhar ao contexto angolano.

Carla Ferreira (Faculdade de Letras, Univ. Lisboa) – Literatura angolana: educação para 
os valores na aula de Português.

Liliana Inverno (Universidade de Coimbra/CELGA-ILTEC) – Situação linguística em 
Angola: desafios de política e planeamento linguísticos para um futuro multilingue.

Pedro Garcia Rosado (escritor) – O general Mapache e o hacker Maxim Djalma.

Hugo Maia (Univ. Tokyo) – Representações do espaço africano: dos reinos africanos às 
representações de Luanda (Angola).

Adolfo Maria (Debate Africano/RTP) – Apresentação do livro de Domingos da Cruz, 
‘Racismo. O machado afiado em Angola’.
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Sessão de Sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Segunda Sessão Plenária

Eugénio da Costa Almeida (ISCTE/IUL/Instituto Universitário de Lisboa) – Angola nos 
caminhos do centro-globalismo africano.

Rui Santos Verde (Univ.. Oxford) – Desberlinização da investigação e descolonização do 
ensino do direito.

Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa) – Para uma história da rota das missões religiosas 
em Angola.

Painel 5 – Expressões literárias da angolanidade

Moderador: Alberto Oliveira Pinto (Univ. Lisboa).

Benaouda Lebdai (Univ. Le Mans) – Pepetela’s visions of Mayombe Forest: fiction and 
reality.

Noemi Alfieri (Univ. Nova de Lisboa) – Deolinda Rodrigues entre escrita da história e 
escrita biográfica. Receção de uma heroína angolana.

Salvador Tito (Univ. Agostinho Neto, Luanda) – Da negritude à realidade do negro nos 
poemas de Agostinho Neto e Geraldo Bessa Victor.

Bianca Cardoso Batista (UNISC, Univ. de Santa Cruz do Sul) – Literatura e ética em ‘Se o 
passado não tivesse asas’.

Painel 6 – Economias e estratégias

Moderador: Eliseu Gonçalves (Univ. Lisboa/advogado).

David Renous (Pesquisador independente) – L’Angola, 4.ème producteur mondial de 
diamants. Histoire d’une industrie devant ses nouveaux défis géostratégiques.

Ana Duarte (Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela) – Fazer do corredor do 
Lobito um instrumento de desenvolvimento.

Luísa Pais (Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela) – A Tributação do 
Consumo em Angola e a Transição para o IVA, Uma Abordagem Comparativa (em coautoria 
com Pablo Torres).

Eliseu Gonçalves (Univ. Lisboa/advogado) – As originalidades e disfuncionalidades do 
Fundo Soberano de Angola.

vii



C A P Í T U L O  1

A Angolanística como 
disciplina académica

Por Filipe Delfim Santos

O Primeiro Congresso Internacional de Angolanística reuniu-se em Lisboa, na 
Biblioteca Nacional de Portugal, durante os dias 17 e 18 de outubro de 2019. Cerca de 
quatro dezenas de palestrantes trouxeram Angola à sede da memória escrita portuguesa. 
Aos nossos anfitriões da Biblioteca Nacional Portugal deixamos uma palavra de 
reconhecimento pelo profissionalismo e pela simpatia com que fomos acolhidos nesta 
casa, que é de todos os Portugueses e, evidentemente, é também de todos os Angolanos, 
pois aqui se guardam preciosas informações sobre as terras do remoto Reino de N’gola 
até aos dias de hoje.

Foi uma honra e um prazer constatar que tantos responderam à nossa chamada de 
comunicações, propondo-nos aliciantes temas nas suas especialidades, que 
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consideraram mais propícios ao entabular de um diálogo com os colegas e com a 
assistência. Uma menção especial aos que viajaram de longe para estar aqui hoje 
connosco, e que não se pouparam a trabalhos e canseiras para virem prestigiar com sua 
presença o nosso Primeiro Congresso Internacional de Angolanística.

Era de esperar que surgisse aqui, pela nossa mão, este movimento de afirmação e de 
unidade de uma ciência nacional angolana. Fomos nós quem, em articulação com o Prof. 
Alberto Oliveira Pinto, suscitámos e viabilizámos a organização do primeiro Curso de 
Estudos Angolanos que se criou em Lisboa – e de facto também o primeiro a ser criado 
no mundo, tanto quanto sabemos – já lá vão mais de duas décadas.

Este primeiro convénio mundial de angolanistas foi convocado pela nossa Angola 
Research Network, uma rede global de pesquisadores das realidades angolanas em 
qualquer campo científico. Somos já um número simpático de palestrantes. Somos, 
porém, muitos mais, mas não sabemos quantos, por falta de um diretório de cientistas, 
pesquisadores e investigadores em temas da Angolanística. E foi por ser necessário 
estabelecer laços permanentes de contacto entre aqueles que se têm dedicado, em todo o 
mundo, ao estudo de Angola, que demos vida a esta rede de pesquisadores.

Embora existam bastantes redes e fóruns deste tipo, eles não são, por via de regra, 
muito abrangentes cientificamente. Os estudos portugueses, por exemplo, ou os 
franceses, ou ingleses, etc., ficam-se pela língua, literatura, cultura e história. Mas a 
Angolanística, que estuda todo o objeto científico pertinente a Angola, auxiliada por uma 
pletora de ciências, sejam a história, a economia, a ciência política, o folclore, a 
antropologia, a geografia, as religiões, as migrações, ou a sociologia da diáspora, entre 
outras, terá um escopo ainda mais vasto do que os meros estudos agrupados por 
temáticas nacionais: pode e deve ir mais além, englobando também os trabalhos 
daqueles que cultivam as ciências duras e as aplicadas, os agrónomos ao lado dos 
geógrafos, os especialistas em hidrocarbonetos ao lado dos economistas, os estudiosos 
do turismo a par dos sociólogos, ou seja, deverá reunir todos os conhecedores de 
quaisquer aspetos da fascinante realidade angolana, que a individualizam, caraterizam e 
a distinguem ante as nações suas circunvizinhas.

A importância de estudar Angola é já reconhecida globalmente. Começamos a nossa 
série de Congressos fora de Angola para comprovar que pesquisadores de todo o mundo, 
e tantos deles não são angolanos, se dedicam ao estudo dos temas da Angolanística 
também na Europa, nas Américas e em especial no Brasil. Se até hoje os resultados 
dessas pesquisas acabavam subsumidos nos Estudos Africanos em geral, ou quando 
muito nos da África Ocidental, ou por vezes nos Estudos Lusófonos, agora esta nova 
disciplina atinge a sua maioridade. Potenciando transversalmente todas as abordagens 
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da angolanidade sem compartimentações extracientíficas, esta massa crítica de 
investigações atinge, reforça e assume o distinto carácter diferenciador que lhe dá a 
nação angolana. O angolanista passa, pois, a incluir a designação desta disciplina nos 
seus perfis, nos temas e títulos dos seus livros e artigos científicos: “angolanista”, isto é, 
cultor dos estudos angolanos.

Crónica abreviada

A Angola Research Network recebeu um vasto conjunto de propostas de 
comunicação, que muito honram a nossa missão de criação de laços e de redes entre os 
que estudam Angola em todo o mundo. Apenas um número residual dessas propostas 
não se concretizaria por razões de calendário, mas orgulhamo-nos de ter acolhido, logo 
na nossa primeira iniciativa pública, pesquisadores provenientes de Angola, de Portugal, 
da Alemanha, do Brasil, da Índia, da Inglaterra, da França, do Japão, e dos Estados 
Unidos.

Na sessão inaugural, Justin Pearce partilhou connosco algumas reflexões 
programáticas. Alberto Oliveira Pinto dissertou sobre a tipologia das fontes para a 
história angolana, e no dia seguinte exporia o plano de um trabalho em progresso sobre a 
rota das missões religiosas.
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Bastante pessoal foi o contributo de Jean-Michel Mabeko-Tali, sobre os 
silenciamentos a que foi obrigado na sala de aula de História, em Angola. Também 
obteve compreensível impacto o trabalho de Vasco Martins sobre o ressurgir da memória 
de Jonas Savimbi.

No domínio da literatura, Jorge Arrimar usou do seu raro domínio das línguas 
africanas para nos expor alguns exemplos dos mitos das terras do Sul, tal como eles são 
veiculados pelos contos e pela tradição oral. Pedro Garcia Rosado desconstruiu os 
mecanismos da sua própria ficção e Carla Ferreira ocupou-se de alguns usos da literatura 
angolana na sala de aula de Português. Quanto ao espaço físico e simbólico, Hugo Maia 
trouxe-nos a sua representação nos mapas antigos de Luanda.

No campo do Direito e das Relações Internacionais, o Congresso incluiu um oportuno 
inquérito sobre a autoridade tradicional dos sobas, por José António Carochinho, e uma 
exposição sobre as relações entre a Índia e Angola, por Aurobindo Xavier. O recém-
publicado livro de Domingos da Cruz sobre Racismo, o Machado afiado em Angola, 
apresentado no primeiro dia por Adolfo Maria, e de novo debatido no dia seguinte pelo 
próprio Autor, suscitou inúmeras reações de interesse.

No segundo dia escutaram-se os trabalhos de Eugénio Costa Almeida, que se 
interrogou sobre se Angola poderá ser considerada uma potência média, e em caso 
afirmativo qual o peso da sua influência sobre os seus vizinhos regionais.

Rui Verde, da Universidade de Oxford, invocou a desberlinização para afirmar o 
caracter transfronteiriço das problemáticas angolanas, incompartimentáveis nas 
fronteiras outrora traçadas em Berlim, devendo os angolanistas prestar maior atenção às 
matérias congolesas, zambianas, botsuanesas e namibianas. Observou ainda que o 
direito angolano continua muito dependente daquele que é produzido na ex-metrópole.

Um segundo painel literário foi dedicado a obras específicas da literatura angolana, 
como o contributo de Salvador Tito sobre a negritude enquanto conceito transposto para 
a poesia angolana, e as adaptações que nela sofreu em contacto com o sentimentalismo e 
a Saudade lusos, e o de Bianca Cardoso Batista, trabalhando sobre um texto de Pepetela.

No painel de Economia houve espaço para o estudo de Maria Luísa Pais  e Pablo 
Lamorú Torres sobre a transição para o IVA em Angola, e para a investigação de David 
Renous sobre a indústria diamantífera.

Fecharam o congresso os painéis sobre economia e sobre violências e memórias, 
incluindo o trabalho de Irene dos Santos sobre os “retornados” a Angola, o estudo de 
Pedro David Gomes sobre o semba, e as pesquisas no terreno por Wolfgang Stojetz sobre 
os veteranos de guerra no Huambo. Alex Magalhães comparou as situações dos 

12



musseques angolanos com as das favelas brasileiras, lembrando as políticas falhadas de 
realojamento levadas a cabo no Rio de Janeiro.

O Congresso captou a assistência de um público que ultrapassou a centena de 
pessoas, que seguiram com atenção os temas tratados, tendo-se por vezes gerado alguns 
debates relevantes entre os oradores e o público.

Certamente que esta resumida evocação está longe de espelhar a abundância de 
comunicações destes dois dias, todas elas ricas de observações, de experiências, de 
advertências, de sugestões e de saudáveis provocações.

Coordenador do CEDESA

angola@missiva.pt
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C A P Í T U L O  2

Angola nos caminhos 
do centro-globalismo 

africano 
Por Eugénio Costa Almeida

Resumo

O continente africano tem-se apresentado aos olhos de muitos analistas e académicos 
como uma plataforma onde o globalismo político e securitário mais se tem feito sentir. Alguns 
países muito têm contribuído para essa imagem. Angola, desde há muito que tem sido um dos 
países que mais contribui para tornar África nessa plataforma temática, quer a nível 
continental, quer nas relações com as principais potências políticas e económicas mundiais.

O tema apresentado vai procurar demonstrar isso mesmo. Como Angola, desde que se 
tornou independente e, principalmente, após o fim da I crise político-militar interna, ou seja, 
desde 1992, aparece, nomeadamente no centro e centro-austral de África, como um pilar, 
como um dos principais atores para a afirmação do centro-globalismo africano, reforçado após 
as 2 Guerras no Congo Democrático e na resolução que levou ao fim da crise do Reino do 
Lesoto, e ao Memorando de Luanda, de agosto de 2019, que tenta colocar a paz entre a RDC e 
Ruanda e entre Ruanda e Uganda.

Palavras-chave: Angola, África Central, Grandes Lagos, Potência Regional, Crises político-

militares
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Abstract

This short essay will seek to show how Angola is becoming a state in charge of the 
pacification and security of Africa, especially after the end of the first internal political-military 
crisis, that is, since 1998, when it started to appear in the center of Africa and the Central-
Southern Africa region, as a pillar, as one of the main actors for the affirmation of central 
African globalism; position strengthened after the 2 Wars in the Democratic Republic of Congo 
(DRC) and the resolution leading to the end of the Kingdom of Lesotho crisis, and the 
Memorandum of Luanda of August 2019, which tried to pursuit peace between the DRC and 
Rwanda and between Rwanda and Uganda.

Keywords: Angola, Central Africa, Great Lakes, Regional Power, Political-military crises

 

Introdução

Neste primeiro Congresso Internacional de Angolanística, várias são as temáticas que 
aqui estão a ser apresentadas: História de Angola, Jornalismo, Literatura, Direitos 
Humanos e Direitos, Estratégias e Relações Internacionais.

O pequeno ensaio que ora vos é apresentado aborda precisamente uma questão que 
se enquadra nas Relações Internacionais, e, no caso, as relações entre Angola, enquanto 
média potência africana global, e os seus parceiros, em particular, os de África Central, 
como atores das e nas Relações Internacionais.

Comecemos por colocar esta questão prévia:

Angola é, ou pode ser considerada, como uma potência? Se sim, Global ou 
Intermédia?

O continente africano tem se apresentado aos olhos de muitos analistas e académicos 
como uma plataforma onde o globalismo político e securitário mais se tem feito sentir.

Alguns países muito têm contribuído para essa imagem. Angola, desde há muito que 
tem sido um dos países que mais colabora para tornar África nessa plataforma temática, 
quer a nível continental, quer nas relações com as principais potências políticas e 
económicas mundiais. Desde que se tornou independente e, principalmente, após o fim 
da I crise político-militar interna, ou seja, desde 1991-1992, Angola emerge, 
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nomeadamente no centro e centro-austral de África, como um dos principais atores para 
a afirmação do centro-globalismo africano, como um pilar para a segurança de África, no 
caso, da África Central, no âmbito da Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA) 
definida em agosto de 2009, em Trípoli, Líbia, onde os então Chefes de Estado e de 
Governo acordaram estabelecer como principal objetivo pôr fim, em definitivo, “aos 
conflitos e à violência e atacar de forma «global e sistemática» as suas 
causas” (Escorrega, 2010: 1). Conferir em Arquitetura de Paz e Segurança Africana 
2010.

Angola, a Paz e o desenvolvimento político-militar

Como se sabe, a paz em Angola não chegou com os Acordos de Bicesse de 1991 (31 de 
maio), ou com os de 1994, pelos Protocolos de Lusaka, mas só com o Acordo de Paz de 
Luena – na realidade, denomina-se Memorando de Entendimento Complementar ao 
Protocolo de Lusaka – de 4 de abril 2002, após o trágico fim de Jonas Savimbi em 22 de 
fevereiro de 2002, e o acantonamento dos dirigentes e antigos milicianos da UNITA e do 
seu braço armado Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA).

Recorde-se que, pela primeira vez, os angolanos estiveram sozinhos e sem pressões 
externas a negociarem os termos que levariam ao Acordo de Luena, assinado pelos 
Chefes de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola (FAA) general Armando da Cruz 
Neto, e das FALA (UNITA) general Abreu Muengo Ukwachitendo “Kamorteiro”.

Mas se a Paz – definitiva – só chegou em 2002, o desenvolvimento militar angolano 
começou, como se sabe, com a criação das FAA, em outubro de 1991 (Bernardino, 2013), 
se bem que o processo tivesse tido o seu começo com as diretivas orientadoras para a 
constituição das mesmas, em junho de 1991 (Bernardino, 2013: 350 e Bernardino, 2019: 
261).

Sobre este assunto, que o tempo não me permite desenvolver, da criação e edificação 
das FAA, proponho leitura atenta de duas obras do Tenente-Coronel do Exército 
português Luís Manuel Brás Bernardino: A Posição de Angola na Arquitectura de Paz e 
Segurança Africana: Análise da função estratégica das Forças Armadas Angolanas 
(2013) e As Forças Armadas Angolanas: Contributos para a Edificação do Estado 
(2019). Nestas obras iremos ter uma perceção bem alargada do contributo das FAA para 
o desenvolvimento militar de Angola e como o País se tornou uma potência político-
militar com influência na África Central.
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Angola, a potência da África Central

Desde há décadas que a África Central – geograficamente defino esta zona como a 
área compreendida entre o Golfo da Guiné (a Ocidente) e o Corno de África (a Leste), 
incluindo toda a área dos Grandes Lagos, o heartland africano (Figura 1) – regista graves 
crises político-militares, com particular incidência na que é definida, politicamente, 
como África Central: República Democrática do Congo (RDC) e região dos Grandes 
Lagos (ou seja, a área compreendida pelo leste da RDC, pelo Burundi, Chade, Ruanda e, 
indiretamente, o Quénia).

 

Figura 1. África Central e o heartland africano (adaptado pelo autor)

Sucessivas crises têm contribuído para que o continente continue com o espectro, 
sistemático, da permanente instabilidade, da guerra, colocando esta parte do Continente, 
segundo Conselho Norueguês dos Refugiados, como uma das zonas mais negligenciadas 
tanto por parte da comunidade internacional, no geral, como, e principalmente, a nível 
de refugiados, cf. Agência Lusa (2019a).
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Se no início, e até à consolidação da Paz, Angola não tinha pretensões em se 
intrometer nas questões políticas e militares da e na região – os seus problemas internos 
eram quanto bastassem para essa retracção – as crises político-militares na RDC 
começaram a ser vistas por Luanda como crises que pudessem colocar as fronteiras 
angolanas, e o próprio país, em sobressalto, pelo que acabou por ser parte importante 
quer na 1ª Guerra do Congo como na 2ª Guerra, também reconhecida por muitos 

historiadores e estrategas como a Grande 
Guerra Africana ou Guerra Mundial 
Africana (Valenzola, 2013: 60), dado o 
elevado números de países africanos e 
não-africanos que direta e indiretamente 
nela participaram.

 

Figura 2 – Os atores na 1ª Guerra do Congo 
(Fonte: Wikipédia)

A 1ª Guerra do Congo (1996-1997) 
(Figura 2) opôs o então Zaire (Mobutu), 
com o apoio da UNITA e das milícias da 
ALiR – Exército de Libertação do 
Ruanda, a um grupo de países (Angola, 
Burundi, Chade, Namíbia, Uganda, 
Ruanda e Zimbabwe) e às milícias anti-
Mobutu da AFDL (Aliança das Forças 
Democráticas para a Libertação do 
Congo-Zaire), lideradas por Laurent-
Désiré Kabila. Considero que foi esta 1ª 
Guerra que colocou Angola como o ator a 
ter em conta nas relações internas da 
África Central; ou seja, tornou Angola 
numa potência regional em ascensão 
(Almeida, 2011).

Todavia, foi, na minha conceção, a 2ª 
Guerra do Congo (de 2 de agosto de 1998 
a 18 de julho de 2003) (Figuras 3 e 4), 

que colocou frente-a-frente, na área, a RDC, que tinha como aliados Angola, Chade, 
Namíbia, Sudão e Zimbabwe e milícias anti-Uganda, anti-Ruanda e anti-Burundi; e o 
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Burundi, Uganda e Ruanda (como aliados: várias 
milícias congolesas anti-(família) Kabila, milícias 
tutsis ruandesas Banyamulenge e a UNITA – esta 
até 1999/2000 – entre outras organizações 
político-para-militares da região), que contribuiu 
para cimentar Angola como potência regional 
centro-africana.

Figura 3. Os atores na 2ª Guerra do Congo ou 
Grande Guerra Africana (Fonte: Wikipédia)

Permitam-me, entretanto, definir o que 
carateriza uma potência e se Angola é – ou pode 
ser, de facto, uma potência (faço aqui um 
parêntesis sobre de Angola como potência; por 
mais de uma vez e por mais de uma pessoa, me 
foi dito que o então Presidente José Eduardo dos 
Santos não concordava comigo e com o meu livro 
Angola, Potência Regional em Emergência 
porque não queria que Angola fosse considerada 
uma potência).

Define-se que um Estado pode ser Potência ou 
Estado-Diretor regional desde que tenha 
capacidade para influenciar, de uma forma 
organizacional, política, ideológica, económica, 
militar, e tecnologicamente, ou pela conjugação 
de parte ou de todos estes valores, uma 
determinada região geográfica onde se insere; 
serão potências regionais intermédias ou 
emergentes ou, segundo o académico brasileiro 
Gilberto Calcagnotto, middlepowershipman 
(Almeida, 2011:89).

Ora Angola, quer em 1996, quer em 2003, em 
teoria – e na prática – continha a maioria dos 
valores em causa. Só lhe faltava capacidade 
tecnológica para ser uma potência plena. Se um 
Estado é uma potência pela conjugação de parte 
ou de todas as valias, então Angola era – e é – 
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uma potência regional. É a potência regional da África Central.

Figura 4 – Países beligerantes na 2ª Guerra do Congo e territórios ocupados (Mapas adaptados 
pelo autor)

Angola nos caminhos do centro-globalismo africano

A paz e os anos dourados da exploração e exportação do petróleo, a preços e mercado 
bem elevados, tornaram Angola numa potência económica que permitiu ao Poder e aos 
seus dirigentes tornar o país como uma voz ativa nas questões e nas crises que 
perpassavam tanto pelo continente africano, em geral, como, e em particular, pela África 
Central.

De notar, e não esquecer, que Angola – tal como outros países na zona, sublinhe-se – 
contrariando a regras da União Africana é, simultaneamente, membro da Comunidade 
Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (Southern Africa Development Community, SADC). 
E, em concomitância, é Estado-membro das brigadas militares criadas no âmbito do 
Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA), as Forças Africanas de Alerta 
ou African Standby Force (ASF) (Almeida, 2016: 132). Neste caso, e em concreto, 
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incorpora as ASF: FOMAC – Force Multinationale de l’Afrique Centrale ou ECCAS – 
Standby Force (África Central) e a SADC – Standby Brigade (SADC) (Figura 5).

 

Figura 5 - Forças Africanas de Alerta ou African Standby Force, Fonte: CEBAFRICA, disponível 
em: https://www.ufrgs.br/cebrafrica/en/2018/01/08/base-logistica-da-forca-africana-de-pronto-

emprego-e-inaugurada-em-camaroes/ 

Este facto leva Angola a participar ativamente nas questões da região centro-austral 
africana, seja a nível político – principalmente – como a nível militar. Ainda que, a nível 
militar a presença angolana se circunscreva mais no âmbito das SADC Standby Brigade 
e da cooperação com países da CPLP (no âmbito dos Exercícios Felino) (Figura 6) ou no 
Golfo da Guiné, nos exercícios aeronavais Obangame Express – sobre estes exercícios, 
ver Almeida, 2019a e Almeida, 2019b e portal da US Africom (Figuras 7 e 8), que se 
realizam regularmente sob a coordenação da US Africom, e que incorporam, entre 
outros países, além de nações-parceiras africanas (APN – African partner nations’s) 
(Almeida, 2017), os EUA, Brasil, Canadá, Espanha, Portugal, Reino Unido, entre outros.
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Figura 6 – Exercícios Felino; logotipo e Estados-membros participantes

Mas, na realidade, é a nível político que Angola mais tem contribuído e participado 
em atividades conducentes à procura de estabilidade político-militar na região centro-
africana (e, sublinhe-se, ainda que por um curto período, embora fora da área centro-
africana, para a resolução, da instabilidade político-militar no reino do Lesotho, em 
2017-2018 , quando Angola presidia ao Órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC e 
era o membro responsável na SAPMIL – Missão de Prevenção da SADC para o Reino do 
Lesoto (SADC News, 2018). A crise político-militar no Lesotho ocorreu em setembro de 
2017, por quando do atentado que vitimou o general Khoantle Motsomots, comandante-
chefe das Forças Armadas deste país (Lesotho Defence Force – LDF) (Almeida, 2018b).

 

Figura 7 – Logotipo da US Africom
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Figura 8 – Exercícios Obangame Express; zona de impacto e participantes (Fonte: US Africom e 
adaptado pelo autor)

Economicamente, Angola passa por um período de grande estagnação e de falta de 
divisas que se refletem, de forma muito negativa, na vida social dos angolanos e, 
concomitantemente, impede que o País tenha maior cooperação com os seus vizinhos.

Por essa razão, abordarei com maior impacto, as capacidades de Angola como 
potência regional, mas na área das diplomacia e segurança africana.

Sabendo-se que se as duas Guerras Congolesas, ou, mais concretamente, as 
sucessivas crises nos Grandes Lagos, tiveram como principal vontade uma resolução 
conducente à Paz na região, que se pensava ser definitiva, a realidade mostrou-nos que 
ao longo dos últimos anos, e em particular na RDC e no Chade manteve-se uma 
constante instabilidade, mais militar que política, onde Angola tem procurado tentar 
levar às mesas de negociações as partes em litígio.

É que, apesar de os conflitos estarem em áreas geográficas distantes, estão na mesma 
área político-geográfica – a região dos Grandes Lagos – tornando esta área global em 
ternos de volubilidade política, onde as partes políticas principais em conflito são a RDC 
e o Ruanda, por um lado, Ruanda e Uganda, por outro, e, também, a crise interna no 
Chade.

E a capacidade potencial de Angola na tentativa de resolução destes eternizantes 
conflitos ficou patente em dois momentos cruciais: após a sucessão de Joseph Kabila 
Kabange (filho) e o Acordo de Luanda.

A sucessão de Kabila Kabange foi, como se sabe, atribulada e sucedida de vários 
adiamentos nas eleições presidenciais (e legislativas).

Kabila Kabange não desejava permitir que os atos eleitorais acontecessem, pelo que 
só a intervenção da comunidade religiosa, em particular da Igreja Católica, e da 
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comunidade internacional, nomeadamente da União Africana, com Angola como 
elemento principal, permitiu que as eleições ocorressem. Das eleições presidenciais, 
ainda que a sua realização tenha sido controversa quanto à transparência e escrutínio, 
saiu vencedor, oficialmente e como se sabe, Félix Tshisekedi (DW, 2019).

A primeira visita oficial que Tshisekedi fez foi a Luanda onde, supostamente, estaria 
menos de 24 horas, viajando, depois, segundo previsto, para Kigali, Ruanda, para se 
encontrar com o ainda presidente em exercício da União Africana, Paul Kagame (na 32ª 
cimeira ordinária da UA, em fevereiro de 2019, foi substituído em fevereiro de 2019, pelo 
presidente egípcio Abdel-Fatah al-Sisi). Só que a permanência em Luanda foi quase de 
48 horas, onde a paz na RDC e na região foi vetor de conversas sucessivas, além, 
naturalmente, de conversas sobre as relações bilaterais entre os dois países. Este 
prolongamento das conversas entre os Presidentes João Lourenço e Tshisekedi não 
foram bem acolhidas por Kagame, levando Tshisekedi a anular a visita a Kigali.

Como se sabe as relações “entre os dois K” africanos, Kinshasa (RDC) e Kigali 
(Ruanda) nunca ficaram muito cordiais depois da 2ª Guerra Congolesa. A RDC sempre 
denunciou o Ruanda como mentora – ou apoiante – das crises milicianas anti-Kabila 
que permanecem nas províncias congolesas, do Nordeste: de Ituri (fronteira com o 
Uganda) e Kivu (Norte e Sul, junto das fronteiras do Ruanda e Burundi); do Leste 
(Maniema); e do Sul (Kasai, junto da fronteira Norte de Angola), através de apoios 
diretos e indiretos aos milicianos insurgentes que proliferam na área e, por causa dos 
quais, as províncias angolanas da Lunda e de Malanje tiveram de receber inúmeros 
refugiados congoleses democratas. Mas também, não esquecer que Uganda e Ruanda 
mantinham uma latente crise político-diplomática.

Esta situação levou Angola, através de proposta do Presidente João Lourenço, juntar, 
em Luanda, os dois principais líderes litigantes: Tshisekedi e Kagame, bem como o do 
Uganda, Yoweri Museveni, tendo conseguido que os três assinassem, em 21 de agosto de 
2019, um acordo, o Memorando de Entendimento de Luanda, que visa colocar fim às 
mútuas acusações que existem entre os RDC e Ruanda e Ruanda e Uganda.

Este Memorando além das assinaturas dos líderes congolês democrata, ruandês e 
ugandês e do patrocinador, João Lourenço, testemunhadas com a presença e assinatura 
de Dénis Sassou-Nguesso (da República do Congo) (Vatican News, 2019) foi, talvez, o 
primeiro grande passo para a pacificação da Região dos Grandes Lagos.

Infelizmente, atos recentes da FDLR (Frente Democrática de Libertação do Ruanda), 
habitualmente estacionada na RDC, vieram colocar em causa este Memorando. Alegados 
milicianos da FDLR, da etnia hútu, terão atacado na fronteira RDC-Ruanda e 
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assassinado, em território ruandês, várias dezenas de pessoas, podendo ser visto como a 
primeira dinamitagem do Acordo (Novo Jornal, 2019).

Por certo que a diplomacia indireta de João Lourenço já estará em terreno par tentar 
anular os efeitos nefastos desta eventual acção da FDLR. A Paz está primeiro e a 
estabilidade dos Grandes Lagos não pode ser colocada em causa.

Para instabilidade, já basta a que ocorre no Golfo da Guiné, em particular, com a 
pirataria marítima, que coloca em causa a navegabilidade de um dos principais eixos 
marítimos do Atlântico Sul, e as tentativas de secessão da área anglófona dos Camarões, 
este um Estado-membro da CEEAC.

Esta matéria, de per se, seria suficiente par um novo ensaio. Caso desejem podem ler 
um trabalho que apresentei, em junho de 2018, na Universidade da Beira Interior, 
«Crise e Conflitos em África – Séculos XX e XXI» onde destaco estas crises. Estão 
disponíveis na minha página do portal da Academia.edu.

Considerações finais

O contributo para a resolução, em alguns casos (Lesotho), e persistente tentativa de 
resolução, em outros (região dos Grandes Lagos e RDC), coloca Angola como o principal 
parceiro diplomático e, por extensão, a principal referência político-diplomática na 
região centro-africana.

Angola é tida, em termos e segurança africana, quer no seio da CPLP (Exercício 
Felino), quer com a US Africom, principalmente no caso desta última, como um dos 
principais African partner’s nation tanto a nível político com militar, como referia, por 
exemplo a então embaixadora norte-americana em Angola, Helena La Lime, em março 
de 2017 e fevereiro de 2018, ao referir a vontade de Angola “no esforço de assegurar na 
região do Golfo da Guiné [em conjunto com os EUA] no combate à pirataria, pesca e à 
imigração ilegal e para manter a segurança na região”, bem como nos Grandes Lagos, 
devido em grande parte à influência “pro-ativa do presidente José Eduardo dos Santos”, 
na tentativa de resolução dos conflitos nesta região urundi (Almeida, 2017) – o antigo 
Reino de Urundi englobava as atuais Repúblicas do Burundi e do Ruanda – afirmação 
reiterada, em agosto de 2019, pelo Secretário-adjunto norte-americano para as relações 
com África, Matthew Harrington, ao considerar que os “Estados Unidos veem Angola 
como detentora de grande potencial para parceria económica duradoura com os EUA e 
como uma fonte de estabilidade na região africana e felicitando Angola pelo papel 
desempenhado em vários assuntos africanos, como o acordo de paz entre Uganda e 
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Ruanda, a realização de eleições na República Democrática do Congo, bem como pela 
missão de estabilização no Lesoto” (Agência Lusa, 2019b).

Resumindo, Angola apresenta-se, nesta altura das relações africanas, como o parceiro 
principal para a estabilidade do centro-globalismo africano. Ou seja, pode afirmar-se, 
claramente, que Angola é a potência regional da África Central. Uma potência regional 
emergente nos caminhos do centro-globalismo africano.
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