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INTRODUÇÃO
O fenómeno da crescente globalização e o seu impacto direto na economia, finanças,
no desenvolvimento e na segurança, molda a sociedade em que vivemos. A esta nova
realidade está associado um contexto geopolítico desafiante em que as Organizações e os
Estados desempenham um papel fundamental no que diz respeito à criação de condições
de segurança no sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que
a segurança global passa a ter importância máxima nas agendas internacionais.
Decorrente da importância da segurança global aquelas que são as atividades e iniciativas
estratégicas desempenhadas pelas Organizações e pelos Estados passam a decorrer
através de um processo dinâmico e interdependente. Deste modo, a colaboração estratégica
entre a cooperação bi e multilateral, envolvendo atores estatais e não estatais passa a ser
mais relevante no mundo global e principalmente no continente africano, onde a relação
e o equilíbrio entre desenvolvimento e segurança é fundamental para as sociedades e
também para o resto das comunidades contemporâneas mundiais.

Principais ameaças que afetam as empresas e os Estados em África.
São múltiplas as situações consideradas como ameaças que afetam as empresas e os
Estados em África e que, consequentemente, têm impacto na sociedade. Ana Carina
Franco centrou a sua intervenção nas “…questões de paz e segurança ao nível das
parcerias de África com a União Europeia, Estados Membros da União Europeia, EUA e
outros parceiros menos tradicionais assim como a Rússia, que têm apoiado Estados
africanos na segurança e defesa dos seus territórios….” Acontece que existe um impasse

nas parcerias e ações destes atores externos em África. Isto resulta, em grande medida,
de uma “vontade e necessidade de alguns estados africanos em diversificar parceiros
externos, e saída (reposicionamento) de outros mais tradicionais, ex. França e, até certo
ponto, a União Europeia.”
Tendo em conta o panorama geopolítico global da segurança, entre os vários riscos
que existem, Luca Bussotti identifica que o “risco “total” e complexo é o da guerra e
dos conflitos” mais concretamente o terrorismo, uma vez que atividades ligadas a este
representam aquelas com maiores fatalidades em países africanos no período de 20202021. Com isto, Luca Bussotti afirma que “…terrorismo representa uma das ameaças mais
sérias para o continente africano hoje…” presente em diversas regiões de África, entre as
quais a Nigéria e Moçambique.
Simultaneamente o ressurgimento de diversos golpes de Estado faz com que estes
constituam uma das mais comuns modalidades para mudanças políticas em África,
representando assim a outra face do terrorismo. Como base do terrorismo temos a
configuração do Estado africano considerado por Luca Bussotti como autoritário, mas
também “fraco” no que diz respeito ao controlo de um dos três elementos do Estado, o
território. Este modelo definido como autoritário, mas fraco, é de interessante análise,
uma vez que dele decorrem revoltas populares como por exemplo a Primavera Árabe
e mais recentemente o terrorismo aberto em Moçambique. Estas situações devem-se
precisamente às características do Estado, ao modelo não inclusivo que limita atividades
de atores sociais e políticos e que resulta em eleições fraudulentas. A realidade neste
modelo é a existência de, segundo o investigador, uma submissão dos serviços de
inteligência “…a prioridades políticas que visam tutelar mais a figura do líder carismático
do que a segurança do Estado…”
Na mesma linha de pensamento, Miguel Ajú considera que a falta de segurança e Estado
de Direito, bem como a ameaça do terrorismo, representam as principais ameaças
às empresas e Estados em África. No entanto, não é possível descartar as alterações
climáticas como uma das principais ameaças que África enfrenta hoje. Basta olharmos
para o que está a acontecer na região do Corno de África que inclui países como Somália,
Etiópia e Quénia que estão, segundo as Nações Unidas, numa situação alarmante devido
ao impacto da seca que agrava o risco crescente de deslocados internos (IDPs), fome e
desnutrição, incluindo mortes. Porém, esta não é uma situação recente, afinal, os atuais
problemas de seca já eram visíveis, desde a necessidade de assistência humanitária na
Somália, até a seca prolongada na Etiópia e no Quénia, situações que não são isoladas e
que vêm fomentando conflitos civis.
Para além do referido, a existência de ameaças internas e externas, o crescimento
demográfico descontrolado, o desemprego juvenil e as divisões étnicas estão, segundo
Miguel Ajú, “…a minar a capacidade dos Estados e das Empresas de desempenharem suas
tarefas, levando, em última análise, a instâncias de colapso social…”
Ramos da Cruz retoma a ideia de que as principais ameaças decorrem dos três elementos
do Estado (território, soberania, população), mais precisamente da falta de controlo do
território. Refere ainda problemas como a fome constatando que o objetivo da “fome zero”
estipulado em 2014, pouco ou nada realizado; refere também a elevada dívida externa e a
consequente e insustentável dependência de outros Estados (ex: China); a pirataria que põe

em causa a segurança económica energética, sendo este setor muito estratégico para os
Estados nacionais. Outra das ameaças que afeta os africanos e África é a corrupção, mais
concretamente a questão das riquezas delapidadas por grupos privilegiados colocando em
causa o bem comum das populações, e por último, consequência do anterior, o mercado de
emprego insuficiente que se deve, em grande parte aos grandes movimentos migratórios
que levam os jovens emigrar e a procurar melhores condições de vida, resultando num
detrimento e fuga de mão de obra qualificada.

Desafios e oportunidades para as empresas e para os Estados em
África
Neste paradigma inovador de segurança global, para fazer face aos atuais riscos e ameaças
securitárias emergentes, importa analisar e debater a correlação entre os principais
desafios e oportunidades que se colocam aos Africanos e a África.
Parcerias com atores não continentais no âmbito do desenvolvimento de uma diplomacia
energética, que até agora ausente, constituem simultaneamente uma oportunidade e
um desafio deste continente. Por concentrar em si muita diversidade e muita riqueza
tem certamente um papel a desempenhar na variação de fontes energéticas. Ana Carina
Franco referiu a oportunidade clara para finalmente se potenciar a diplomacia energética e
incremento de relações comerciais em alguns sectores, como o fornecimento de cereais,
minerais e outros produtos. As energias renováveis, como por exemplo a solar, também
têm um potencial claro no desenvolvimento desta diplomacia energética e estratégica,
que poderá combater a ainda forte exploração e fornecimento de gás natural de países
como Moçambique ou Argélia. Miguel Ajú ressalva a necessidade de uma “exploração
ordenada, criteriosa e desimpedida dos recursos naturais, respeitadora do meio ambiente,
acessível a todos os atores legítimos e benéfica para os cidadãos nacionais e estrangeiros,
para que ninguém se sinta excluído”.
Os desafios a nível económico são consequência, em parte, da segurança global e de um
certo capitalismo interno fraco e parasitário; posto isto o continente africano não é imune
ao aumento da inflação global, que vai levar a alterações significativas nos mercados
e políticas monetário-financeiras. Para tal é oportuno melhorar os acordos comerciais
entre entidades públicas e privadas estrangeiras, veja-se o caso da UE que usou a cimeira
UE- África (em fevereiro 2022) para lançar a iniciativa Global Gateway e rivalizar com a
iniciativa Belt and Road da China (300 biliões EUR a nível mundial).
Noutra perspetiva económica proposta por Luca Bussotti, o acesso ao crédito é um dos
maiores desafios, pois 70% dos pedidos de créditos apresentados junto de bancos africanos
nem é considerado. Isto é determinado pelo fato de os bancos locais continuarem com
a lógica ocidental de querer garantias patrimoniais sólidas, que a maioria dos africanos
não possui. E tal postura representa um obstáculo enorme para que o setor informal (que
constitui a larga maioria da economia africana) ou os pequenos empreendedores possam
desenvolver os seus negócios.
O crescimento constante da população africana (questões demográficas) é uma
oportunidade, pois o mercado potencial de consumidores vai-se alargando, tornando
mais atrativo o investimento, interno assim como externo; entretanto, se as condições

socioeconómicas não melhorarem, o incremento demográfico representará um enésimo
desafio a que será difícil responder. Decorrente dos desafios económicos, o desenvolvimento
industrial mostra-se necessário, na medida em que a industrialização, inclusive de setores
quais o turismo, as tecnologias, as comunicações, representa um elemento central para
substituir as importações de que ainda a maioria dos países africanos depende. E dessa
forma investir na formação humana e tecnológica.
A nível das parcerias no sector da segurança (e/ou do nexo segurança-desenvolvimento),
Ana Carina Franco relembra a existência do grupo militar Wagner. Este está muito presente
na República Centro Africana, maioritariamente nas zonas de extração mineira, e com fortes
ligações ao governo russo. Existe por inerência uma fácil influência russa nas políticas e
estratégia deste país em concreto, dificultando a perceção dos principais interlocutores
e atores políticos. Isto é visível depois nas relações entre parceiros europeus, africanos
e americanos. Por exemplo, a UE vê as suas missões postas em causa, por exemplo a
missões de formação militar da União Europeia na República Centro-Africana e no Mali,
EUTM RCA e EUTM Mali.

Principais contributos futuros de África para a segurança global
África enquanto potência continental una e indivisível, pode contribuir significativamente
para a segurança e defesa global. Os contributos incidem sobre diversas áreas e sobre
diversos atores políticos – Estados e Empresas -, o que revela a importância, galopante,
deste continente no cenário internacional. Jeffrey Sachs, professor e economista
americano da Columbia University, refere que “…a importância do continente africano para
a segurança global aumentou dramaticamente nas últimas duas décadas...”.
Luca Bussotti defende que “…a maior contribuição de África para a estabilidade internacional
e a paz seria, em primeiro lugar, uma estabilidade maior dos próprios Estados do
continente…”. Isto não significa, como muitas vezes a literatura e os autores económicos
sobretudo ocidentais entendem, “cristalizar” a situação política. Anestesiar o debate e
negar, de facto, a possibilidade de um jogo democrático interno representa a forma melhor
para desestabilizar o continente africano. O que a África precisa são governos e culturas
institucionalmente estáveis, com uma continuidade institucional que vai além da primazia
do partido no poder.
A nível político-militar, as opiniões são unânimes, consolidar a segurança regional com a
participação dos Estados Africanos em organismos multilaterais, nomeadamente o envio
de mais tropas africanas em missões de apoio à paz, constitui uma forte e importante
contribuição. A ótica seria continuar a desempenhar um papel como ator ou agência credível
capaz de contribuir para elaboração e afirmação de normas e políticas internacionais
de paz e segurança, mais concretamente através da ONU uma vez que assembleia é
composta por cerca de 27% por Estados Africanos, reforçando o multilateralismo.
Em terceiro lugar o que África poderá oferecer ao mundo prende-se com o papel e
desempenho da União Africana, partindo do princípio que esta organização não funciona
na sua plenitude. A ação da União Africana, enquanto projeto regional/continental, temse mostrado, politicamente e militarmente, muito aquém do esperado. É apontado uma
ineficácia desta organização que em parte resulta de uma dependência externa – da União
Europeia. No pensamento de Miguel Ajú, “espera-se que os Estados Africanos continuem

também com a consolidação das estruturas estatais e alcancem a sua autonomia”. Que
combatida pela enfatização da paz mundial deixaria “a União Africana vingar”.
Para além dos demais, um contributo, pouco consensual e pouco discutido, que os Estados
Africanos podem dar à comunidade internacional, prende-se com o facto de trabalhar na
segurança alimentar, ou seja, privilegiar e desenvolver o setor primário enquanto campo
da atividade económica referente à produção de matérias-primas, muito importantes para
manutenção da vida humana e que podem vir a constituir um problema de segurança à
escala mundial. O objetivo principal passaria por aproveitar os solos férteis do continente
e especializar as comunidades e empresas nacionais nas culturas, as endógenas como
as exógenas. Capacitar as populações e as empresas, através de políticas públicas
concertadas, fomentaria o agronegócio e consequentemente toda a cadeia de valor que
daí resultaria. O contributo mundial focar-se-ia assim em alterar o ciclo de uma simples
produção e exportação de produtos, substituindo-o por um ciclo completo de produção,
transformação e venda dos produtos agrícolas.

Conclusão
Após a análise e o debate relativamente aos principais desafios e oportunidades que
se colocam aos africanos e a África para o século XXI, pode-se concluir que a aposta
central passaria pelo multilateralismo, mais concretamente no combate às contradições e
competições económicas assentes numa lógica de insurgência e de não coordenação nos
conflitos e na ação externa, e mais na cooperação entre Estados africanos, com partilha
de aprendizagens entre regiões.
As opiniões são unânimes, para que a segurança global se efetive através de África, essa
efetivação dividir-se-ia em dois grandes objetivos e contributos bastante relacionados:
um primeiro, que se pauta por uma remodelação junto da organização das Nações
Unidas face à nova mundividência que surge e o novo paradigma que a fundamenta; e
um segundo, que culminaria no reforço do papel da União Africana, enquanto organismo
político responsável, que carece de união interna e que a leva a não funcionar plenamente
em matérias de segurança, defesa e paz.
O tema aqui expresso suscita ainda muito debate na sociedade académica e política,
tanto pela sua polivalência como pela sua extrema importância. A multi variedade dos
atores africanos permanecerá para sempre sobre um estudo intensivo, principalmente
sobre a alçada da defesa e segurança.
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