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O debate da Lisbon Talk abordou os desafios europeus no
próximo semestre, altura em que Portugal assumirá a sua
quarta Presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE).
A presidência portuguesa surge numa altura
fulcral do projeto europeu, nomeadamente,
no primeiro momento de execução do fundo
de recuperação e resposta à pandemia.
Durante esta presidência esperam-se vários
acontecimentos determinantes, como a
conclusão do Acordo pós-Cotonou, a tomada
de decisões fundamentais na estratégia
Europa – África e a Cimeira Social do Porto,
em maio (um ponto de viragem entre a UE e
os seus cidadãos e entre a UE e os cidadãos
do mundo).
A par da sua presidência, Portugal terá outros
pontos de visibilidade, como a nomeação de
Durão Barroso para a presidência da Aliança
Global para as Vacinas (GAVI) a partir de
Janeiro de 2021, o papel de António Guterres
como Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) ou o cargo de António
Vitorino como diretor-geral da Organização
Internacional das Migrações (OIM).

de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), com a
Índia ou até com o Sudoeste Asiático. A
presidência portuguesa poderá assim
deixar a sua marca de cooperação e
solidariedade, não só no plano externo,
como no plano interno, pondo em prática
os planos de cooperação e resiliência
resultantes das circunstâncias criadas pela
Covid-19.
No que respeita aos impactos da pandemia
em terceiros países, nomeadamente países
1
mais frágeis, poder-se-á esperar das
instituições europeias dois tipos de
resposta. Em primeiro lugar, uma resposta
conjuntural, já em curso, como aquela
dinamizada pela Equipa Europa — com a
mobilização de 36 mil milhões de euros —,
implicando ainda moratórias de dívidas,
flexibilidade por parte do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e a dinamização de
conferências de doadores. Em segundo
lugar, esperar-se-á uma resposta estrutural,
articulando a agenda social, do clima e
digital, capacitando as pessoas para tirarem
proveito deste triângulo e projetando-o de
forma multilateral nas suas várias parcerias.
Porém, a primeira vaga da pandemia
evidenciou atitudes defensivas por parte
dos países europeus, como o fecho de
fronteiras e a competição por
equipamentos e recursos.

Estes elementos darão a Portugal um
protagonismo especial, permitindo alcançar
novas metas no que respeita à inovação na
cooperação, por exemplo, com os países

Assim, será imperativo evitar a criação de
uma fortaleza europeia em que, nomeadamente, África seja excluída.
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Esta atitude parece estar a ser rapidamente
ultrapassada, como reflete já a resposta à
segunda vaga, centrada na vontade de
cooperação e na preocupação com a garantia
de uma vacina universal.
Existe uma tradição de apoio e cooperação da
UE com foco particular em África. O reforço
dessa cooperação, não apenas com os países
de Língua Oficial Portuguesa, será certamente
uma prioridade natural da presidência
portuguesa, com destaque para a assistência
humanitária e de saúde para lá do contexto da
pandemia.
No que concerne à relação Europa-África, é
consensual a intenção de se atingir uma
parceria entre iguais, ainda que neste
momento mais ao nível de intenções do que de
realidades e é, também, reconhecido que, até
agora, se tem camuflado “ajuda” com
“cooperação”, dada a relação unilateral de
doador-beneficiário, em que a UE assume o
papel de parte financiadora de ações que
ocorrem exclusivamente na outra parte.
Destaca-se a importância da reciprocidade e da
capacitação, com realce à colaboração em
redes de investigação, na aposta na
cooperação, financiamento e investimento,
incluindo nos domínios da exploração de
energia ou na criação de modelos logísticos
inovadores. Os países com os quais a UE
coopera deverão estar sempre envolvidos,
desde o início, na definição de prioridades,
objetivos e medidas, mobilizando as suas
próprias estruturas e contribuindo com o seu
know-how no terreno.
Foi referido que uma parceria entre iguais
beneficiaria com a criação de um fundo
financeiro comum, gerido independentemente

por uma administração nomeada por
ambas as partes, com valores e princípios
definidos politicamente.
O relacionamento Europa-África centra-se
excessivamente na DEVCO (Comissão do
Desenvolvimento), havendo a necessidade
de incluir outras áreas, como o digital e a
consequente possibilidade de participação
em networks de excelência europeus —
elemento fulcral no presente e futuro dos
países africanos.
Esta transição digital encontra-se
necessariamente ligada à educação e
instrução básica — campos que poderão
beneficiar de programas comunitários que
canalizariam quadros excedentes de
formadores em Portugal — tendo em vista
a criação de programas de capacitação.
Neste âmbito, o atraso tecnológico e
industrial, por parte dos países africanos,
poder-se-á apresentar como uma
oportunidade, permitindo incorporar
automaticamente a melhor tecnologia
disponível em investimentos novos e
programas de capacitação.
Ainda sobre o digital foi advogada a criação
de uma identidade digital comum (um
conjunto de princípios em termos de
valores, ética e protecção) entre a Europa e
a África, como um primeiro caminho, para
que, numa lógica multilateral, seja possível
fazer face aos GAFA (Google, Amazon,
Facebook, Apple).
Porém, para lá da existência de tecnologia
per se, importa também alertar para a
forma como esta é muitas vezes usada
pelos regimes para controlar, dominar e
asfixiar a sociedade civil, daí a importância
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de basear a cooperação em valores
comummente aceites que respeitem
princípios democráticos e o respeito pelos
direitos humanos e a boa governação.
Estes princípios são, aliás, vistos como
fundamentais por parte da sociedade civil
africana, exigindo a monitorização e a
contenção da ação dos dirigentes.

Assim, torna-se fundamental reforçar a
sociedade civil — a UE apresenta já esforços
nesse sentido, como é o caso da Política
Europeia de Vizinhança — tendo como
objetivo a criação de projetos comuns entre
países. Estes projetos deverão ser
democratizados, podendo ser desenvolvidos
pelas sociedades civis europeia e africana,
que, uma vez em contacto, permitirão
ultrapassar a pouca sensibilidade que existe
para compreender diferenças culturais
naturais.
Por parte do público foi levantada a questão
da existência de condicionalidades
unilaterais colocadas a determinados países,
através do condicionamento da ajuda ao
desenvolvimento, à securitização de algumas
fronteiras, evitando o avanço de migrantes
na Europa.
Em resposta a esta questão, foi destacado o

investimento verificado nos acordos
estabelecidos, por exemplo, com a Turquia e
Líbia, versus o investimento que poderia ter
sido canalizado para uma resposta
humanitária.
Europa e África só serão players globais se
estabelecerem uma parceria bem ancorada
entre si, estando unidas em questões como
as migrações. Este é, porém, o ponto que
provoca mais fraturas entre e dentro dos
Estados membros e que se reflete nos
debates no Parlamento Europeu.
Sendo a UE um subcontinente que
depende do trabalho migrante para ser o
que é em termos económicos e termos
sociais, os fluxos humanos voluntários são
algo positivo. Todavia, os crescentes
desastres humanitários levam a deslocações
forçadas, dada a fuga a cenários bélicos, da
fome, miséria e até mesmo de cenários que
são já o reflexo de alterações climáticas.
No que respeita ao tópico das migrações, o
painel foi interpelado pelo público
relativamente ao papel da Frontex, o que
resultou também na divergência de
opiniões. Por um lado, houve o
reconhecimento do trabalho
desempenhado pela agência como garante
do tratamento adequando dos migrantes
— apesar das estruturas e regras não serem
as melhores — dada a impossibilidade de
receber todas as pessoas. Por outro lado, e
em oposição, defendeu-se que a Frontex
não tem contribuído para uma política
migratória, já que, aliada ao
comportamento da UE, assume uma lógica
de “afastamento do problema”, procurando
remeter as pessoas à origem sem uma
avaliação prévia e contribuindo também
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para os chamados pushbacks de refugiados.
Foi também discutida a possibilidade de
existir um toque racial na forma como estão a
ser olhados os migrantes que passam o
Mediterrâneo para a Europa, resultando em
opiniões diversas. Porém, foi reconhecido
que a UE se trata de um espaço democrático
onde convivem múltiplas opiniões —
inclusive daqueles que praticam
condicionalidades distorcidas pelo seu
desvio racial na análise — e que admitir a
existência de racismo, permitirá criar políticas
de combate às atitudes racistas e xenófobas
na UE.
Por fim, e ainda por conhecer o resultado das
eleições nos Estados Unidos da América,
destacou-se a sua importância para as ações
de cooperação com a União Europeia e o
resto do mundo. A potencial eleição de Biden
traria várias alterações, algumas delas
simbólicas, como o regresso ao acordo de
Paris, um estreitamento das relações dos
Estados Unidos com a ONU e o possível
regresso à Organização Mundial de Saúde
(OMS), facilitando a acção coordenada e
solidária a propósito da pandemia. Uma
mudança na presidência dos Estados Unidos
poderia também significar uma
reaproximação do país à Europa, e até a
África — embora a atual orientação política
de priorização de relações com o Pacífico se
deva manter — cenário esse que poderia
representar uma oportunidade para o reforço
das relações Europa - África.

Veja o vídeo desta Lisbon Talk
Mais vídeos no canal de YouTube
Conferências de Lisboa
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debate e intervenção sobre a agenda internacional, com realce aos temas do
desenvolvimento sustentável, da globalização e da segurança e com particular
atenção aos desafios estratégicos para o futuro e o papel de Portugal na
Europa e no mundo.
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